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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar diferentes formas de atuação dos 

sujeitos da música independente em Natal/RN. A partir de uma pesquisa etnográfica, 

busco realizar a descrição de algumas das atividades musicais que estão sendo 

desenvolvidas na cidade, desenvolvendo, assim, reflexões em torno do ser 

“independente”, discutindo as diferentes implicações que podem ser atribuídas a esta 

categoria dotada de diferentes problemáticas. Também discorre sobre os processos que 

envolvem a digitalização musical promovida pelo advento das novas tecnologias no meio 

musical, percebendo, assim, quais os efeitos inferidos sobre os modos de criação, 

produção, gravação, divulgação, distribuição e compartilhamento de música através de 

ferramentas disponíveis pela Internet como redes sociais e serviços de streaming e 

download musical. Assim, por intermédio das formas como esses mecanismos são 

acionados pelos interlocutores, descrevo os variados usos feitos por agentes como 

integrantes de bandas, produtores musicais, técnicos de som, membros de coletivos 

culturais, entre outras posições que envolvem o fazer musical. Por fim, percorro diferentes 

espaços musicais da cidade com o intuito de fazer a descrição de alguns eventos que 

elucidem o “ser independente” em Natal. 

Palavras chave: Música independente, novas tecnologias, Internet, cenas musicais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The current study has as objective to evaluate different action ways for 

independent music individuals in Natal/RN. From an ethnographic research, I have 

searched to do a description of some musical activities, which have been developed in the 

downtown, promoting, as well, reflections about to be independent, and arguing the 

different implications, which can be attributed to the category with different problematic 

issues. Also, it has been analysed processes that involve a musical digitalisation promoted 

by the advent of new technologies in the musical ambient, realising, therefore, which 

effects are inferred about the creation, production, recording, dissemination, distribution 

and sharing methods about music by using available internet tools, such as social network, 

streaming and music download services.  By the way, recognising how such mechanisms 

are achieved by the interlocutors, i have described various uses employed by agents of 

band members, music producers, sound technicians, cultural members and other 

professionals involved in musical projects. Finally, I have argued about different musical 

places in the downtown with the goal of constructing a description of some events that 

clarify the “independent individual” in Natal. 

Keywords: independent music; new technologies; Internet; musical scenes 
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INTRODUÇÃO 

 

Essa dissertação foi construída a partir do ensejo de estudar os processos envoltos 

na música1 independente, sobretudo, de Natal/RN. Como percorro diferentes “pontos 

musicais” da cidade há pelo menos dez (10) por já ter tido minha própria banda, ser um 

frequentador assíduo de eventos musicais independentes durante todo este período 

notabilizei, através dessa experiência própria, o quanto a conjuntura atual do cenário 

musical local tem se caracterizado pela sua composição com diferentes formas de atuação 

que envolvem – em algum nível – a presença de variados agentes musicais. Dessa 

maneira, por meio de iniciativas vinculadas às suas atribuições particulares, os indivíduos 

têm reconfigurado a música independente da cidade através da tomada de iniciativas que 

acrescentam, de alguma maneira, diferentes dinâmicas em torno da produção musical 

local. Entretanto, antes de continuarmos, é preciso ser feito um importante 

questionamento: o que viria a ser, afinal, a música dita “independente”?  

Permeada por preceitos socioculturais, tecnológicos, mercadológicos e estéticos2, 

a música independente sempre foi debatida mediante a conexão entre esses pontos 

convergentes, promovendo, assim, o surgimento da tomada de diferentes práticas 

alternativas perante a variadas problemáticas que envolvem o “ser independente”. Em 

primeiro nível, a ideia de “independente” é a desvinculação dos modos de reprodução 

musical dominante como a indústria fonográfica e os grandes meios de comunicação de 

massa. Dessa forma, as atividades desenvolvidas pelos “independentes” acabam sendo 

alternativas que não dependem dessas duas forças reprodutivas dominantes calcadas 

numa ideia de indústria cultural que almeja o controle sobre suas obras artísticas (Adorno, 

1949).  

Assim sendo, percebemos em suas “biografias” e “trajetórias” musicais 

(VELHO:1981) como os interlocutores tiveram suas diferentes inserções no mundo da 

música permeados por processos que envolvem, justamente, a relação entre essas forças 

reprodutivas e o surgimento de novas tecnologias que passam a modificar o cenário da 

música no âmbito geral. As modificações dos hábitos de consumo musical através da 

                                                           
1. Especificamente o Rock.  
2. Estéticos no sentido de alguns subgêneros como o Punk e o Hardcore surgirem sob a perspectiva de 

serem, justamente, expressões musicais, tanto do ponto de vista musical quanto ideológico, que fujam a 

esta busca pela estandardização almejada pela indústria cultural (Adorno,1949). 
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inserção em novos espaços de sociabilidade, e a incorporação das novas tecnologias em 

seus cotidianos, fizeram com que começassem a ser inseridos em diferentes “arenas 

musicais” que foram fundamentais em suas formações e ações musicais desenvolvidas na 

conjuntura atual.  

Sob este espectro, pudemos observar, também, como os sujeitos da música 

independente de Natal, sejam músicos, produtores, empreendedores econômicos, técnicos 

de som, profissionais de audiovisual, ou qualquer outra atribuição que possa ser vinculada 

à música em suas atribuições cotidianas, passaram a acionar diferentes modos de atuação 

que se tornam alternativas às problemáticas que envolvem o cenário no qual estão 

inseridos. Neste sentido, os exponentes da música independente passaram a organizar 

seus próprios eventos, utilizar as novas tecnologias digitais para 

divulgarem/compartilharem seus trabalhos através das mídias digitais, criar vias 

alternativas de produção de conteúdo musical digital, acionar ferramentas de 

financiamento coletivo (crowdfunding), construir seus próprios estúdios (homestudio), 

formar coletivos musicais, entre outras atividades que são descritas ao longo desta 

pesquisa.  

Através destes apontamentos, pudemos perceber como o advento das novas 

tecnologias foi um fator que remodelou o entorno funcional da música independente. Ao 

fornecer diferentes ferramentas digitais que geram novas oportunidades para o setor 

independente, os agentes passaram a incorporar em seus “cotidianos musicais” 

ferramentas tecnológicas que lhes proporcionam modos alternativos de propagação e 

produção de seus respectivos trabalhos (Nakano; Leão, 2009).  

Por exemplo, um dos interlocutores3 da pesquisa, buscando tomar um tipo de 

iniciativa diferenciada que promovesse os trabalhos de bandas de Natal, criou um vlog 

(ClavElefante) no qual faz resenhas falando sobre aspectos técnicos, processos criativos 

e composição musical de suas produções, sendo, assim, uma forma de fomentar através 

de uma produção autônoma a movimentação da música local. Outra iniciativa tomada foi 

a da banda Mahmed, que, através da utilização do crowdfunding, conseguiu viabilizar 

parte dos custos financeiros da viagem para apresentar-se no festival espanhol “Primavera 

Sound” através da colaboração direta de seus ouvintes, conseguindo, assim, apresentar a 

música potiguar em um festival de visibilidade mundial. 

                                                           
3. Paulo Victor, baixista da Concílio de Trento. 
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Dessa maneira, ao analisar estas ações “mediadas” pelas tecnologias 

informacionais foi notório, através do desenvolvimento da presente pesquisa, o quanto 

elas são componentes fundamentais no entendimento do momento atual da música 

independente de Natal, e como os indivíduos têm posicionamentos diferentes com relação 

a este contexto musical digitalizado (Latour, 2012). Portanto, isso acaba refletindo 

diretamente na forma como os músicos independentes de Natal estão desenvolvendo suas 

atividades atualmente, pois, passam a ser componentes cotidianos em suas “vivências 

musicais”, tendo em vista que a música sempre foi permeada por modificações no âmbito 

tecnológico. 

Posto isto, esta dissertação está dividida em seis capítulos. O primeiro capítulo faz 

a apresentação dos caminhos metodológicos e teóricos percorridos para a construção da 

presente pesquisa. Assim, são elucidadas algumas discussões no âmbito da antropologia, 

sobretudo, nos campos da cibercultura e da antropologia do consumo, de modo a 

demonstrar como as práticas envolvendo a música independente e seus componentes são 

permeadas por aspectos debatidos nessas áreas de saber, promovendo, assim, a interação 

entre o campo etnográfico e a abordagem teórica que acompanhou a escrita deste trabalho.  

O segundo capítulo desenvolve algumas reflexões em torno da reconstituição 

histórica da música independente, sobretudo, no Brasil, de modo a descrever algumas 

iniciativas que foram protagonistas nesse modo de produção artística, refletindo, assim, 

em torno do que é “ser independente”. Dessa forma, foram descritos processos 

socioculturais, históricos, tecnológicos e políticos que, em algum nível, foram 

ressignificando essa categoria caracterizada por diferentes acionamentos decorrentes de 

sua complexidade que envolvem variadas dinâmicas que a compõe.  

O terceiro capítulo descreve o processo de inserção no campo através da descrição 

do modo como foi realizada a abordagem frente aos interlocutores desta pesquisa. Por 

outro lado, também procura fazer a reconstituição histórica das “biografias” e 

“trajetórias” musicais dos indivíduos de modo a descrever como se deu o processo de 

inserção destes indivíduos no mundo da música, a percebendo, assim, quais caminhos 

foram percorridos para consolidarem suas posições dentro da conjuntura musical na 

cidade de Natal.  

O quarto capítulo debate a relação entre música e novas tecnologias. Dessa 

maneira, procura desenvolver reflexões em torno dos impactos gerados na música 
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independente a partir do surgimento de diferentes mecanismos digitais como programas 

de streaming e download, redes sociais, vlogs, crowdfunding, entre outros. Assim sendo, 

são descritos os diferentes usos feitos pelos agentes musicais de modo a problematizar, 

através do posicionamento de seus usuários, quais as problemáticas que surgem em torno 

deste contexto marcado pela alta digitalização de produtos musicais na 

contemporaneidade.  

O quinto capítulo descreve o trânsito entre diferentes espaços percorridos durante 

o trabalho de campo de modo a descrever algumas das atividades musicais desenvolvidas 

pelos interlocutores desta pesquisa através da participação em ensaios, processos de 

gravação e realização de eventos. Dessa forma, faz-se uma descrição de como 

desenvolvem-se estas “situações musicais”, de forma a refletir em torno dos diferentes 

aspectos que envolvem fazer música independente em Natal.  

 O sexto e último capítulo versa em torno do Coletivo Música Experimental 

através da descrição de seu processo formativo, suas dinâmicas internas, as atribuições 

de seus componentes, e, por fim, a descrição do festival “Under the Sun”, evento que é 

cargo chefe do coletivo, sendo, assim, um acontecimento que reflete diretamente as 

aspirações dessa associação cultural. 
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CAPÍTULO 1: CAMINHOS METODOLÓGICOS E TEÓRICOS 

 

Este capítulo tem como objetivo fazer a apresentação das ferramentas 

metodológicos e teóricas utilizadas para o desenvolvimento do trabalho de campo através 

de discussões em torno de autores centrais para a construção tanto do material empírico 

quanto do arcabouço teórico. Dessa forma, serão levantados debates que permeiam 

diferentes áreas do saber antropológico, de modo a elucidar os caminhos seguidos para a 

realização deste texto. 

 

1.1 Seguindo os interlocutores 

 

Devido ao fato dos diferentes colaboradores deste trabalho estarem localizados 

nos mais diversos espaços da área metropolitana de Natal, uma das principais vias 

metodológicas utilizadas foi procurar “seguir” seus caminhos não apenas no momento de 

suas práticas musicais, mas durante suas atividades cotidianas como seus locais de 

trabalho e estudo. Logo, para ter acesso aos interlocutores, tive que percorrer espaços 

como suas residências, estúdios de gravação/ensaio, eventos musicais em diferentes 

pontos da cidade, shoppings, entre outros espaços da cidade. Ou seja, tive que “segui-los” 

em meio aos seus cotidianos. Assim sendo, um dos autores norteadores das estratégias 

metodológicas utilizadas para contornar as dificuldades presentes na descrição das 

práticas desses sujeitos dispersos que se mantêm em constante movimento, e, 

consequentemente, não pertencentes a uma localidade fixa, foi George Marcus (1995) 

através de sua noção de etnografia “multi-situada”.  

Seguindo estes preceitos, Marcus (1995) pontua como o pesquisador deve 

“seguir” as pessoas, os objetos e as histórias que são evocadas no campo, traçando, assim, 

as conexões entre elas para poder cobrir os diversos cenários onde se desenvolvem as 

práticas significativas para o desenvolvimento de uma pesquisa. Como os expoentes da 

música independente de Natal estão circulando constantemente, surge, então, a 

necessidade de que diferentes espaços de vivência, objetos e sujeitos sejam “perseguidos” 

para que se possa fazer uma descrição desses movimentos para a compreensão da 

dinâmica que envolve o “contexto musical” desses agentes (Marcus, 1995). Seguindo 

estes preceitos debatidos pelo autor, busquei, a partir de uma etnografia “multi-situada”, 

o apoio metodológico para conseguir lidar com o constante trânsito entre contextos e 
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caminhos durante o trabalho de campo para poder ter contato com os interlocutores, e, 

assim, estabelecer uma ligação entre ambos. Logo, para Marcus (1995), a etnografia 

“multi-situada”, 

Está desenhada ao redor de cadeias, caminhos, tramas, conjunções e 

justaposições de localidades nas quais o etnógrafo estabelece alguma forma de 

presença, literal ou física, com uma lógica explícita de associação ou conexão 

entre lugares que de fato definem o argumento da etnografia. (MARCUS, 

1995, p.118, tradução minha).  

  Neste sentido, a etnografia “multi-situada” forneceu as ferramentas metodológicas 

para o mapeamento de algumas conexões entre indivíduos/bandas/produtores/técnicos de 

som e suas posições em relação às práticas de produção/consumo de música 

independente, visto que são realizadas nos mais variados espaços através de indivíduos 

que desenvolvem suas ações no cenário musical de Natal. As informações e dados que 

foram colhidos através da descrição de experiências individuais – e em grupo – acabaram 

me levando a estabelecer conexões entre esses diferentes pontos. Ou seja, na medida em 

que fui dialogando com certas pessoas, elas foram – através de seus discursos – me 

levando a outros indivíduos. Logo, “seguir” empiricamente esses trânsitos tornou possível 

a compreensão e a descrição dos processos que envolvem as mudanças no âmbito da 

música independente de Natal através do envolvimento de seus expositores.  

Partindo para uma nova perspectiva metodológica e analítica, a música e seus 

expoentes sempre tiveram sua composição e seus processos permeados por relações 

caldadas no consumo. As diversas mudanças nas práticas de consumo musical, 

proporcionadas, sobretudo, pelas mudanças tecnológicas de um momento sociocultural 

marcado por movimentos globalizantes, fazem emanar a necessidade de compreensão 

sobre quais aspectos o consumo de música na contemporaneidade reflete diretamente nas 

visões, práticas, experiências, trocas e posicionamentos dos interlocutores frente à 

música, sobretudo, independente. Desse modo, ao fazer uma reflexão em torno dos 

processos musicais permeados por hábitos de consumo, foi possível ter um maior 

entendimento mais amplo em torno do momento atual da música, não apenas 

independente, e como os indivíduos se relacionam com e através dela. Assim sendo, fazer 

uma reconstituição das diferentes abordagens teóricos sobre o consumo se tornou um 

movimento de suma importância para o desenvolvimento deste trabalho.  
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1.2 Consumo enquanto ferramenta analítica 

 

Considerado um dos precursores nos estudos sobre a temática do consumo na 

antropologia, Thorsten Veblen (1965), através do clássico “A teoria da classe ociosa”, 

procura descontruir a ideia do consumo como um mero fim para a produção. Para isso, o 

autor joga o consumo no plano das relações sociais, percebendo-o não apenas como um 

ato estimulado por motivações racionais e orgânicas4, mas sim como uma prática que dá 

sentido as ações dos indivíduos instauradas coletivamente em um contexto cultural mais 

amplo. Com isso, Veblen (1965) crítica os autores que buscam através de um viés 

economicista enxergar o consumo somente pelo ponto de vista do utilitarismo, no qual 

enxergam as pessoas apenas consumidores motivados por estímulos individuais, 

desconsiderando, assim, as motivações culturais no ato de consumir, visto que as 

necessidades individuais são estabelecidas coletivamente (Veblen, 1965). Segundo o 

teórico, essa abordagem racionalista do consumo não daria conta dos variados fenômenos 

sociais que o circundam. Portanto, em sua visão, o consumo, sobretudo, é caracterizado 

por ser calcado em ações munidas de significados relacionais entre diferentes grupos e 

indivíduos.  

Como sugere o título de seu livro, a teoria de Veblen (1965) é, sobretudo, baseada 

na descrição de práticas que envolvem a chamada “classe ociosa”, classe esta que busca 

através do “consumo conspícuo” alcançar o status das “classes superiores” através do 

consumo. Neste sentido, através da constante acumulação de bens, o consumo torna-se 

uma ferramenta para que os indivíduos possam ao mesmo tempo equivaler-se às classes 

que estão acima deles e distanciar-se das localizadas abaixo. Ou seja, o consumo é 

norteado por um caráter de competividade.  

Devido à sua grande influência, diferentes autores frisam a sua relevância para 

instauração do consumo como categoria importante para compreender diferentes 

fenômenos sociais que perpassam a sociedade dita moderna. Entretanto, isso não o fez 

imune a críticas de alguns teóricos, como é o caso de Mary Douglas e Baron Isherwood 

(1979), responsáveis pela escrita do livro “O mundo dos bens”.  

Se por um lado os teóricos reconhecem a importância das discussões 

desenvolvidas por Veblen – principalmente no que concerne a perceber o consumo como 

                                                           
4. Orgânicas no sentido de necessidades biológicas. 
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uma prática que envolve práticas não apenas racionais e econômicas, mas também sociais 

– por outro o criticam por sua visão limitada sobre o papel do consumo nas relações 

sociais, a qual atribui aos bens um caráter banalizante, enxergando-os como sendo meros 

mecanismos utilizados pelos indivíduos com o intuito de competitividade e para a 

incessante busca por status. De acordo com Douglas & Isherwood (1979), este tipo de 

abordagem baseada apenas na “emulação” e no desejo de alcançar as classes mais altas, 

no caso providas de maior status, cria uma barreira que limita o acesso a um universo 

mais amplo, o qual comporta as mais variáveis dimensões culturais e simbólicas que 

compõem o consumo, descontruindo, assim, a ideia de que são motivados apenas pela 

competição e pelo interesse. Porém, os autores fazem questão de ressaltar que, apesar 

dessas críticas, essas colocações também são válidas, 

Os sociólogos acreditaram, com muita rapidez, que a emulação, a inveja e o 

empenho em fazer melhor do que os vizinhos eram as intenções que 

alimentavam o consumo. Mas nós dividimos os ambientes sociais possíveis: 

alguns são individualistas e competitivos, caso em que a percepção de Veblen 

está correta; alguns são tradicionalistas e altamente regulados, com códigos 

suntuários espontâneos (DOUGLAS; ISHERWOOD. p. 39, 1979)  

Portanto, Douglas & Isherwood (1979) criticam Veblen no sentido de ele perceber 

o consumo como algo que estimula apenas a constante necessidade dos indivíduos de 

alcançarem ascensão social. No entanto, os autores não deixam de reconhecer que Veblen 

está correto quanto a discorrer sobre o consumo como uma arena de diferentes disputas 

que envolvem competições reguladas por padrões de consumo. Neste sentido, o consumo 

tem poder de excluir, porém, Douglas & Isherwood (1979) ressaltam que, além da 

capacidade de exclusão do consumo, existe também o poder da inclusão. Ao 

compreenderem o consumo de bens como prática presente na construção e no 

estabelecimento de relações sociais entre indivíduos e grupos, eles procuram estudá-lo a 

partir de uma abordagem que entende o ato de consumir como um processo, sobretudo, 

comunicativo (Douglas; Isherwood, 1979). Assim como Veblen, os teóricos atribuem à 

posse de bens uma prática carregada de significações sociais que vão além das 

necessidades individuais ou de suas funções utilitárias, 

(...) Devemos supor que a função essencial do consumo é sua capacidade de 

dar sentido. Esqueçamos a ideia da irracionalidade do consumidor. 

Esqueçamos que as mercadorias são boas para comer, vestir e abrigar; 

esqueçamos que sua utilidade e tentemos em seu lugar a idéia de que as 

mercadorias são boas para pensar: tratemô-las como um meio não verbal para 

a faculdade humana de criar (DOUGLAS; ISHERWOOD, p.108, 1979) 
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Ou seja, os autores enxergam o consumo com uma categoria central para pensar 

as dinâmicas sociais, tomando os bens como sistemas de informações que servem para 

transmitir sentido no estabelecimento de uma relação, procurando, assim, desconstruir as 

ideias desenvolvidas por autores que reduzem a questão do consumo meramente ao viés 

economicista. Segundo Douglas & Isherwood (1979), os indivíduos precisam de bens 

“para comunicar-se com os outros e para entender o que se passa à sua volta. As duas 

necessidades são uma só, pois a comunicação só pode ser construída em um sistema 

estruturado de significados” (Douglas; Isherwood; 1979, p.149). No entanto, os autores 

fazem questão de frisar que os bens não têm significado por si só, visto que só são 

decifráveis quando estão relacionando-se entre si. Para eles, os bens também são 

mediadores das relações sociais, pois, comunicam algo sobre as próprias pessoas que 

detêm suas posses.  

Outro estudioso que busca compreender o viés comunicativo do consumo, ao 

adotar a cultura material como ferramenta analítica para o estudo das implicações do 

consumo na sociedade moderna e nos atos dos indivíduos, Daniel Miller (2007) busca 

descontruir a visão negativa por parte de algumas correntes do pensamento que veem o 

materialismo como sendo um “contaminador” das relações sociais. Segundo o autor, há 

uma necessidade por parte da ala “antimaterialista” em associar o consumo a algo ruim 

ou degradante, o que faria com que as pessoas comprassem além daquilo que seria 

“necessário” – o dito supérfluo –, consumindo, assim, objetos dos quais não precisariam 

efetivamente5. Assim sendo, esses autores veriam o consumo como sendo o oposto da 

produção. Enquanto a produção seria o plano da criatividade e do enobrecimento do 

trabalho humano, o consumo seria visto como “destruição” e “esgotamento” de algo 

material, o que promoveria o esfacelamento dos laços humanos em detrimento do impulso 

em estar constantemente consumindo diferentes objetos de maneira inconsequente. 

Porém, Miller (2007) pontua que, 

O que temos visto é que, por contraste, é precisamente uma abordagem de 

cultura material, com seu foco sobre o objeto, que nos ajuda a ganhar um senso 

de humanidade muito mais rico, já que não é mais separado da sua 

materialidade intrínseca. É por isso que um dos pontos de afinidade entre a 

cultura material e a antropologia social é o trabalho de Mauss sobre a dádiva, 

no qual o papel na formação das relações sociais é dominante (MILLER, 2007, 

p.52-53).  

                                                           
5. Do ponto de vista utilitarista.  
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Ou seja, o que o autor quer destacar é como um estudo sistemático do consumo 

representa justamente o contrário daquilo que alguns estudiosos tentam atribuir à 

materialidade, colocando, assim, sua existência como uma ameaça à construção da 

afetividade entre humanos. Em oposição a este tipo de abordagem, Miller (2007), através 

da análise de objetos específicos dentro das relações sociais, quer demonstrar como a 

humanidade não pode separar-se de sua materialidade. Desse modo, é de seu interesse 

perceber como o consumo não pode ser caracterizado apenas como a mera aquisição de 

determinados bens baseada em vontades individualizadas, mas sim como estes bens são 

ativados de forma criativa, sendo, assim, mais um dos mediadores presentes na formação 

das relações sociais.  

Dessa forma, ao fazer uma abordagem frente aos interlocutores da pesquisa 

através de reflexões que englobam o aspecto do consumo na antropologia, é possível notar 

como suas práticas e hábitos de consumo musical inferiram na sua inserção no meio 

independente, nas motivações para se tornarem músicos e ingressarem em uma banda, 

em suas percepções em torno dos processos musicais contemporâneos, entre diferentes 

aspectos que permeiam suas relações com a música. E, umas das metodologias utilizadas 

para conseguir ter acesso a essa “memória musical” baseada no consumo, foram as ideias 

de “biografia” e “trajetória” de Gilberto Velho (1981). 

 

1.3 “Biografias”, “Trajetórias” e a formação do “gosto musical”  

 

Gilberto Velho (1981), ao discutir as noções de “biografias” e “trajetórias”, 

desenvolve seus argumentos baseado na concepção de que os indivíduos são perpassados 

por diferentes estilos de vida e modos de agir através da inserção em variados contextos 

que são, assim, vivenciados através da construção de relações que englobam sua(s) 

história(s) enquanto componentes de um grupo social. E, de acordo com o autor, as 

“biografias” e “trajetórias” são configuradas, sobretudo, através de processos 

heterogêneos e fragmentados que são decorrentes da complexidade – decorrente 

principalmente dos movimentos resultantes da globalização – que compõem o mundo 

contemporâneo,  

Cada vez mais, na sociedade moderno-contemporânea, a construção do 

indivíduo e de sua subjetividade se dá através de pertencimento e participação 

em múltiplos mundos sociais e níveis de realidade. Assim a viagem pode se 
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dar diariamente a uma sociedade específica diferenciada, não significando 

mais necessariamente um deslocamento geográfico, físico-espacial, mas, 

sobretudo, um trânsito entre subculturas, mundos sociais, tipos de ethos ou, 

mesmo, entre papéis sociais do mesmo indivíduo (...) Entre outros pontos, 

destaque-se a problemática do trânsito entre mundos subculturais. Os 

indivíduos, especialmente em meio metropolitano, estão potencialmente 

expostos a experiências muito diferenciadas, na medida em que se deslocam e 

têm contato com universos sociológicos, estilos de vida e modos de percepção 

da realidade distintos e mesmos contrastantes (VELHO, 1981, p.20) 

 Através dessa longa passagem desenvolvida por Gilberto Velho (1981), as 

“biografias” e “trajetórias” musicais dos colaboradores desta pesquisa se mostraram em 

alguns aspectos semelhantes às ideias expostas acima. Entretanto, concomitantemente, 

também distintas e com caminhos diferentes. Ao mesmo passo que alguns tiveram muito 

de seu contato inicial ligado à família, tendo o ambiente doméstico como uma espécie de 

“iniciador” no mundo musical, outros seguiram seus “rumos musicais” a partir da 

inserção no espaço escolar. Logo, a partir do momento em que novas laços de amizade 

foram sendo construídos e novos espaços passando a ser percorridos, isso fez com que 

surgissem estímulos à formação de seus primeiros grupos musicais através do consumo 

de músicas e bandas as quais passaram a ser uns dos componentes fundamentais no início 

de suas respectivas “carreiras musicais”. Como refletido por Velho (1981), esses 

movimentos se tornam ainda constantes dentro do meio citadino, espaço caracterizado, 

sobretudo, pela heterogeneidade. Neste sentido, através de suas relações sociais, os 

indivíduos passaram a vagar por diferentes “universos musicais”. Essa concepção faz 

surgir outro debate que foi de vital importância para a construção do presente trabalho: o 

processo de formação do gosto musical. 

Um dos principais teóricos que buscaram desenvolver reflexões em torno da 

formação do gosto individual, Bourdieu (1979), através do conceito de “habitus”, 

demonstrou como as disposições sociais incorporadas pelos sujeitos durante seus 

processos de sociabilização são fatores determinantes para o desenvolvimento dos 

diversos “gostos” nos diversos terrenos socioculturais percorridos em seus processos 

formativos. Sobre a questão do “habitus” e a produção do “gosto”, Bourdieu afirma que, 

O habitus é, com efeito, princípio gerador de práticas objetivamente 

classificáveis e, ao mesmo tempo, sistema de classificação (principium 

divisionis) de tais práticas. Na relação entre duas capacidades que definem o 

habitus, ou seja, a capacidade de produzir práticas e obras classificáveis, além 

da capacidade de diferenciar e de apreciar essas práticas e esses produtos 

(gosto), é que se constitui o mundo social representado, ou seja, o espaço dos 

estilos de vida. (BOURDIEU, 1979, p.162). 
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A partir dessa concepção, a noção de “gosto” pôde ser expandida ao universo 

musical dos interlocutores componentes deste texto. Ao consumirem determinadas 

músicas – ou ao ter contato com outros estilos de vida baseados em ideologias conhecidas 

através da música6 – a partir da convivência em família, do contato com outras pessoas 

no ambiente escolar ou no momento em que passam a interagir cotidianamente com a 

música através do frequentamento de diferentes circuitos musicais são inferidos 

diferentes efeitos sobre suas “vivências musicais”. 

Dando sequência às ferramentas teórico-analíticas que percorrem este trabalho, 

para o desenvolvimento descritivo dos modos de agir e percepções dos interlocutores foi 

imprescindível compreendê-los a partir de como as inovações tecnológicas se tornaram 

mediadores das inúmeras práticas que refletem o momento atual da música independente. 

Desde o princípio de suas falas em torno da reconstrução de suas “trajetórias” musicais, 

pude perceber o quanto as novas tecnologias sempre estiveram presentes, seja para 

“baixar” música digital através de um programa de download, acessar produções musicais 

através de plataformas de streaming, seja para se articular com produtores, músicos e 

bandas de outras cidades, estados e países através de redes sociais, ou, ainda, gravarem 

suas próprias músicas através de softwares de computadores. Essas diferentes práticas são 

resultantes de um mundo cada vez mais digitalmente (inter)ligado, sobretudo, através de 

processos envoltos em movimentos de pessoas, ideias, produtos culturais, visões de 

mundo, conhecimentos e informações oriundos de um contexto sociocultural calcado na 

globalização.   

 

1.4 A Internet e o advento das novas tecnologias 

 

 O antropólogo indiano Arjun Appadurai (1994) desenvolve seus estudos sobre os 

impactos provocados pela globalização no âmbito da cultura. O autor discute como 

estamos vivendo em um contexto de mundialização cultural, problematizando os 

encontros entre culturas ditas locais e globais. O autor procura, assim, demonstrar como 

os fluxos culturais são ressignificados a partir da utilização de uma variedade de 

                                                           
6. Em um dado momento, Felipe Gembroso, um dos interlocutores, lembrou que muito da sua atuação 

musical e subjetiva foi a partir de tomar conhecimento de bandas que defendiam a bandeira do veganismo.  
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instrumentos que seriam absorvidos na economia e culturas locais. Para isso, elabora a 

noção de paisagens7, 

Paisagem como sufixo permite-nos apontar a forma fluida, irregular destes 

horizontes, formas que caracterizam o capital internacional tão profundamente 

como a moda internacional do vestuário. Estes termos com paisagem como 

sufixo comum indicam também que estas não são relações objectivamente 

dadas que parecem os mesmos de todos os ângulos de visão, são construções 

profundamente perspectivadas, inflectidas pela localização histórica, 

linguística e política de diferentes tipos de actores: Estados-nações, empresas 

multinacionais, comunidades da diáspora, bem como grupos e movimentos 

subnacionais (sejam eles religiosos, políticos ou econômicos); e mesmo de 

grupos íntimos e próximos, como aldeias, bairros e famílias. Com efeito, o 

indivíduo actuante é o último locus deste conjunto perspectivado de paisagens, 

pois estas paisagens acabam por ser percorridas por agentes que vivem e 

constituem formações maiores, em parte à custa do seu próprio sentido do que 

essas paisagens oferecem (Appadurai, 1995, p.50-51). 

Dessa forma, as “paisagens” seriam esferas utilizadas para compreender as 

disjunções entre economia, política e cultura na contemporaneidade, as quais são 

compostas, sobretudo, por processos dotados de fluxos culturais “irregulares”, visto que 

elas não seriam construídas por relações objetivamente definidas, mas sim fluídas e com 

movimentos imprevisíveis. Assim sendo, uma das paisagens analisadas – a 

mediapaisagens – é definida pelo autor como sendo a “distribuição da capacidade 

eletrônica para produzir e disseminar informação (...) que estão agora ao dispor de um 

número crescente de interesses privados e públicos em todo o mundo e das imagens de 

mundo criadas por esses meios de comunicação” (Appadurai, 1994, p.53). Isso demonstra 

como as dinâmicas culturais promovidas pelo trânsito informacional em larga escala 

afetam os espaços locais devido à disseminação dos mais variados tipos de informação 

por todo o globo, promovendo, assim, a alteração nas dinâmicas de transformação e 

reprodução cultural na contemporaneidade.  

Todavia, segundo as constatações do autor, a globalização permite o fluxo não 

apenas de tecnologia, mas também de pessoas, informação, conhecimento e imagens, o 

que possibilita os processos comunicativos e o deslocamento global de diversos 

movimentos culturais específicos. As redes de significados locais são capazes de 

reinterpretar as influências trazidas pelos movimentos globais. Isso acaba por “embaçar” 

os limites entre o que é local e global, atribuindo, assim, um caráter “glocal” à cultura 

(Appadurai, 1994). Portanto, as “mediapaisagens” possibilitam o estabelecimento de 

                                                           
7. São cinco as paisagens descritas por Appadurai: etnopaisagens; mediapaisagens; tecnopaisagens; 

financiopaisagens; ideopaisagens. 
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conexões em todas as direções entre os mais diversos participantes, onde a transmissão 

de conteúdo cultural toma novos rumos.  

Sob aspectos similares, o sociólogo Manuel Castells (2003) desenvolve seus 

argumentos através de discussões acerca das transformações informacionais na sociedade 

contemporânea provocadas pela Internet. De acordo com o autor, a ideia de uma liberdade 

de expressão provocada pela Internet resulta em uma interatividade ponto a ponto, em 

que a sociedade parece agora estar conectada em uma rede que se espalha por todo o 

globo, acarretando, assim, em um maior compartilhamento de bens informacionais, 

dentre entre eles a música, de forma ilimitada e sem travas8, graças ao caráter libertário 

da Internet.  

Assim sendo, Manuel Castells (2003) chama a atenção para como certos grupos 

sociais através de um conjunto de ações mediadas pelo uso das novas tecnologias de 

comunicação e informação geram a possibilidade de ampliar a capacidade de produção e 

distribuição de bens culturais de forma globalizante. Dessa forma, seria possível uma 

maior interação entre os agentes musicais, já que eles parecem estar mais conectados do 

que nunca. Os indivíduos estão compartilhando, produzindo, transformando, divulgando 

e acessando os mais variados tipos de informações disponíveis na rede mundial de 

computadores. Isso é revelado na seguinte passagem de seu livro “A Galáxia da Internet”,  

(...) A internet é um meio de comunicação que permite, pela primeira vez, a 

comunicação de muitos com muitos, num momento escolhido, em escala 

global. Assim como a difusão da máquina impressora no ocidente criou o que 

Mcluhan chamou de a “galáxia de Gutenberg”, ingressamos agora num novo 

mundo de comunicação: a “galáxia da internet”. O uso da internet como 

sistema de comunicação e forma de organização explodiu nos últimos anos do 

segundo milênio. (...) A influência das redes baseadas na internet vai além do 

número de seus usuários: diz respeito também à qualidade do uso. Atividades 

econômicas, sociais, políticas e culturais essenciais por todo o planeta estão 

sendo estruturadas pela internet e em torno dela, como por outras redes de 

computadores (CASTELLS, 2003, p.8). 

A Internet promove a reconfiguração dos processos informacionais que 

caracterizam o mundo contemporâneo. Ao exercer forte influência sobre os indivíduos, 

ela passa a ser uma das principais ferramentas para que eles tracem suas estratégias na 

forma como desenvolvem suas práticas musicais, pois, na medida em que novos 

                                                           
8. No entanto, é preciso frisar que isso só é possível para quem tem capital financeiro para adquirir esses 

meios informacionais. Apesar da ampliação do acesso, há setores da sociedade que ainda não têm contato 

a Internet. 
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processos comunicacionais surgem, diversas possibilidades são potencializadas. Logo, 

novas formas de interação são criadas, tornando-se, sobretudo, mais amplas e flexíveis.  

Em um sentido compatível, o filósofo Pierre Lévy (2004) faz reflexões sobre 

como a virtualização das informações possibilitou uma maior liberdade tanto de acesso a 

elas quanto em relação a sua produção. A liberdade de expressão promovida pelo advento 

da Internet tirou dos grandes meios de comunicação o controle sobre a proliferação de 

fluxos de informação, provocando mudanças nas formas como interagimos com a cultura 

e como a compreendemos, visto que a “digitalização cultural” dentro do ciberespaço 

promove o surgimento de novos membros ativos no compartilhamento informacional. E, 

através dessas colocações, Lévy (2004) constrói seus argumentos a favor da existência de 

uma “inteligência coletiva” distribuída pelo ciberespaço, definindo-a como “uma 

inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo 

real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências” (Lévy, 2004, p.28).  

Segundo Lévy (2004), a coordenação dessas inteligências coletivas ocorre com a 

utilização das tecnologias da informação e comunicação. Esse trabalho coletivo permitiu 

o desenvolvimento de conexões e novas formas de construção, distribuição e 

compartilhamento do conhecimento com o auxílio das redes virtuais. Muitas dessas 

práticas são decorrentes da chamada “cultura da convergência”, ideia desenvolvida por 

Henry Jenkins (2009).  

De acordo com o autor, a “cultura da convergência” representa o constante fluxo 

de informações por diferentes suportes midiáticos. A “convergência” é debatida no 

sentido de perceber como há uma alteração na forma como os atores presentes em 

relações de cunho comunicativo. Neste sentido, Jenkins (2009) atribui a ela uma 

transformação cultural, superando, assim, o tom reducionista que a enxerga apenas como 

sendo um processo tecnológico que fusiona diferentes funções em um mesmo aparelho 

eletrônico. Tal transformação é calcada na tendência de os consumidores buscarem 

constantemente acesso à informação, estabelecendo conexões através de múltiplos 

conteúdos dispersos pelo globo. Esse contexto reconfigura a relação entre produtores e 

consumidores, não os colocando mais em extremos opostos, já que a cultura da 

convergência se configura como sendo o espaço “onde as velhas e novas mídias colidem, 

onde a mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de 

mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis” (Jenkins, p.29, 

2009).  
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Logo, para buscar compreender as variadas práticas que reconfiguram a música 

independente e os processos que a compõem, foi preciso reconhecer que as “redes” 

musicais são formadas por diversos “agentes” não apenas humanos, mas também não-

humanos, colocando-os, assim, como participantes ativos nos contextos investigados.  Tal 

abordagem é feita através da noção de Teoria Ator-Rede (TAR), ferramenta teórico-

metodológica concebida por Bruno Latour (2012).  

Latour (2012) busca desenvolver uma descrição de como as “associações”9 são 

produzidas empiricamente. Apoiado pela TAR, o autor desenvolve um método 

antropológico que propicia a “perseguição” dos “agentes” pelas redes10, dos fluxos e das 

circulações nas quais são transportados, descrevendo-os, assim, em seus enredos, onde a 

distinção entre humanos/não humanos teria de ser superada para um entendimento mais 

amplo das redes de relação desses agentes. Ou seja, ao desenvolver seus argumentos 

através da TAR, Latour (2012) joga os objetos não apenas no plano natural ou material, 

mas também no plano do social, pois, 

Além de “determinar” e servir de “pano de fundo” para a ação humana, as 

coisas precisam autorizar, permitir, conceder, estimular, ensejar, sugerir, 

influenciar, interromper, possibilitar, proibir etc. A ANT não alega, sem base, 

que os objetos fazem coisas “no lugar” dos atores humanos: diz apenas que 

nenhuma ciência social pode existir se a questão de o quê o quem participa da 

ação não for logo de início plenamente explorada, embora isso signifique 

descartar elementos que, à falta de termo melhor, chamaríamos de não 

humanos (LATOUR, 2012, p.109, grifos do autor). 

Essas ideias forneceram subsídios para o desenvolvimento da discussão em torno 

da centralidade das tecnologias digitais na composição do contexto musical atual. Foi 

perceptível o quanto, por exemplo, a Internet age sobre música independente. As 

ferramentas digitais à sua disposição tornam possíveis novas formas de criação, produção, 

consumo, distribuição musical e compartilhamento musical. Neste sentido, segundo 

Latour (2012), esses mecanismos têm que ser percebidos como parte integrante dos 

processos constituintes na formação das “redes” que constituem a música “independente” 

de Natal. Por exemplo, em dado momento no trabalho de campo pude ter uma 

“experiência sonora11” com um produtor/técnico de som que foi totalmente “mediada” 

pelo seu computador.  

                                                           
9. Conexões entre agentes não humanos e humanos.  
10. Segundo Latour (2012), as redes também devem ser vistas como compostas por diferentes tipos de 

agentes, envolvendo, assim, os não humanos. Para ele, isso ampliaria a riqueza e o alcance da descrição 

dos diferentes movimentos transitórios que compõem uma etnografia. 
11. Essa experiência será melhor descrita posteriormente no capítulo 4.  



24 
 

Por fim, esse capítulo teve como objetivo elucidar os caminhos metodológicos 

percorridos durante a realização do campo e da composição dessa dissertação através da 

exposição das ideias de alguns dos autores que formaram tanto o arcabouço teórico quanto 

o metodológico desta pesquisa. 

No capítulo seguinte, de modo a fazer algumas problematizações em torno da 

ideia de “música independente”, farei uma breve reconstituição da “evolução histórica” 

em seu entorno de modo com o objetivo de perceber sob quais dinâmicas esta categoria 

se desenvolveu através de desdobramentos socioculturais, mercadológicos, estéticos e 

tecnológicos, descrevendo, assim, diferentes alternativas que teriam sido tomadas, criadas 

e acessadas através do encontro entre estes diferentes aspectos. Assim, será debatido, o 

que vem a ser o “independente”? 
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CAPÍTULO 2: A MÚSICA (IN)DEPENDENTE: ENTRE A “DEPEDÊNCIA” E A 

“INDEPENDÊNCIA”  

 

Este capítulo tem como objetivo fazer uma breve reconstituição histórica em torno 

do surgimento da música independente no Brasil e quais as problemáticas que a utilização 

do termo “independente” pode sugerir enquanto categoria analítica. Neste sentido, ao 

desenvolver reflexões a partir de autores como Eduardo Vicente (2005), Gil Nuno Vaz 

(1988) e Igor Garcia de Castro (2010) procuro trazer algumas das acepções realizadas por 

estudiosos da música independente no Brasil, tecendo, assim, algumas discussões em 

torno dos processos ocorridos durante diferentes décadas, marcadas por acontecimentos 

relevantes para a consolidação dos debates atuais em torno do “independente”. Assim, 

serão levados em consideração temáticas como o que é ser “independente”, a relação entre 

músicos “independente” e a indústria fonográfica, iniciativas pioneiras na produção 

musical independente no país, transformações mercadológicas em torno do mercado 

musical, a “revolução” da música digital marcada pela apropriação das novas tecnologias 

pelos setores independentes, entre outras discussões relevantes para o entendimento das 

dinâmicas que envolvem o fazer musical por meio da atuação “independente” na 

contemporaneidade.  

 

1.1 Um breve histórico da música “independente” no Brasil 

 

A música independente teria surgido como uma alternativa às companhias 

fonográficas tradicionais – vide às grandes gravadoras multinacionais (majors12) – através 

da criação de formas de produção independente que forneceriam às bandas/artistas, que 

viviam à margem da grande mídia comunicativa, canais de divulgação e distribuição que 

possibilitassem a elas a “não-dependência” dessas formas hegemônicas de comunicação 

em massa. Logo, o surgimento do termo “independente” remete a diferentes 

problemáticas que envolvem diferentes acepções, definições, contradições, usos e 

atribuições em torno de uma categoria que envolve diferentes agentes sociais, culturais, 

políticos e econômicos.  

                                                           
12. Conjunto das quatro grandes gravadoras multinacionais composto por Universal Music, SonyBMG, EMI 

Music e Warner Music. 
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A partir dessa contextualização, o historiador Gil Nuno Vaz (1988) procura fazer 

um breve histórico, sobretudo dos 70/80, da música independente no Brasil para 

(des)construir algumas definições que, de acordo com o autor, são problemáticas – e 

equivocadas – em torno da categoria “independente”. Através da análise de alguns 

discursos colhidos entre produtores/músicos em torno do termo “independente”, Vaz 

(1988) procura alcançar não uma definição taxológica universal, mas referências que 

forneçam interpretações conceituais que englobem as diversas dinâmicas socioculturais e 

mercadológicas em torno do “ser independente”. Neste sentido, ao analisar tal discursos 

e citar casos de artistas que teriam tomada iniciativas autônomas individualmente e/ou 

em grupo, Nuno Vaz (1988) chega a duas reflexões fundamentais para se fazer uma 

discussão em torno do que seria o “independente”: o quanto o termo é impróprio para 

analisar este fenômeno artístico; o quanto diz respeito à atitude/postura do músico dito 

“independente” em relação a questões mercadológicas e estéticas.   

No referente à primeira questão, Nuno Vaz (1988) relembra que é uma 

constatação que já se assemelha a outros tipos de comunicação e expressão artística como 

a literatura, cinema, teatro, poesia e imprensa, em que termos como “independente”, 

“alternativo”, “marginal”, “nanico”, “underground” têm sido utilizados como alternativas 

para conseguir identificar a(s) postura(s) em relação à atuação desses meios frente aos 

moldes hegemônicos de exposição de produtos culturais massificados característicos, 

sobretudo, da indústria cultural. Por outro lado, Nuno Vaz (1988) frisa que, ao assumir 

uma atuação através de “produção independente” que buscasse romper o modus operandi 

da indústria fonográfica – que é permeado por incertezas –, os músicos independentes se 

veem “no direito” de ter seu trabalho divulgado e distribuído nos mesmos moldes dos 

veículos os quais não lhe fornecem. Em relação à segunda colocação, o historiador 

pondera que alguns artistas seguem o caminho da “independência” como uma (re)ação às 

determinações estéticas musicais para que uma obra fosse considerada de “sucesso”, e, 

assim, ser “vendáveis” pelas gravadoras. Esses músicos buscavam, sobretudo, acrescentar 

algo novo, que fugisse às normas impostas por uma indústria que tinha como mote 

reprodutor a homogeneização artística, na qual buscava seguir – e impor – suas lógicas 

(re)produtoras (Adorno, 1949) 

Neste sentido, de acordo com Nuno Vaz (1988), ao assumir uma produção 

independente, surgiriam três níveis diferentes de “dependência” entre os músicos 

“independentes”: 
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1) Contexto no qual o músico (intérprete, compositor, grupo) traz para si as 

responsabilidades e os custos necessários para arcar com suas atividades musicais. 

Assim, há-se uma “atuação autônoma”, que seria o independente propriamente 

dito, sem algum tipo de vínculo e/ou subordinação a nenhum agente externo. 

Neste nível, configuram-se artistas/bandas que arcam com todos os níveis 

produtivos de um CD, por exemplo.  

2) Outra “dependência” seria creditada às “associações cooperativas”, que se refere 

à reunião de artistas reunidos em uma estrutura que busque atender às 

necessidades individuais de seus integrantes, proporcionando, assim, a realização 

de atividades que se tornariam dificultosas se não realizadas conjuntamente. Neste 

aspecto, cada indivíduo deve ser capaz de fazer concessões individuais em prol 

do grupo, ou seja, há uma perda de independência em detrimento de um objetivo 

coletivo. 

3) Por fim, no terceiro nível o músico precisaria manter uma “relação comercial” 

com o produtor fonográfico, no qual, através de uma negociação constante, seriam 

discutidos termos trabalhistas. Este contexto pode ser indicado na interação entre 

músicos, selos independentes e produtoras culturais. 

A partir desses diferentes níveis de “dependência” na música independente, Nuno 

Vaz (1988) não pretende trazer absolutismos conceituais em relação a esta categoria, mas 

oferecer colocações que permitam a discussão da possível inadequação diante do uso 

desta categoria, e nas formas alternativas de atuação dentro daquilo que se configura 

como música independente.  

Em seguida, o autor busca trazer alguns acontecimentos históricos dentro da 

música brasileira que de alguma forma teriam colaborado para concepção daquilo que 

viria ser a música independente. Um desses acontecimentos teria sido o lançamento do 

“Disco do Bolso13”, o primeiro empreendimento fonográfico independente no Brasil. 

Mesmo tendo tido apenas dois volumes14 lançados, o “Disco de Bolso” é considerado um 

                                                           
13. O “Disco de Bolso” era um pequeno fonograma encartado em jornal chamado de “O Pasquim”, ou 

compacto simples, que teria sido idealizado pelo cantor/compositor Sérgio Ricardo, no qual em um lado do 

disco continha canções inéditas de um artista “consagrado” e, em outro, a presença de um artista 

desconhecido. 
14. Para citar alguns artistas lançados pelo “Disco de Bolso”, o primeiro volume continha em um lado do 

disco Tom Jobim, que acabara de lançar “Águas de Março”, e do outro o ainda desconhecido João Bosco, 

cantado “Agnus Dei”. No segundo volume um dos lados era composto por Caetano Veloso, introduzindo 

“A Volta da Asa Branca”, de Luiz Gonzaga; enquanto no outro lado, Fagner apresentava “Mucuripe”, 

composição conjunta com Belchior (Castro, 2010). 
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dos projetos pioneiros no ramo da produção musical independente brasileira (Castro, 

2010).  

Assim sendo, Nuno Vaz (1988) vê nesses registros históricos não um fator 

predominante, tendo em vista que o importante não é o protagonismo da iniciativa daquilo 

que viria a ser reconhecida como música independente, mas, como essas atitudes, até 

certo ponto isoladas, puderam estimular novos artistas que surgiriam subsequentemente. 

Desse modo, essa crescente produção musical independente no Brasil denotava a 

importância que começava a ser atribuída essa(s) forma(s) de atuação dentro da música 

nacional, trazendo, assim “prestígio” à alcunha de “ser independente” (Nuno Vaz, 1988).  

De acordo com estes acontecimentos, fica difícil atribuir um momento específico 

no qual a “música independente” teria de fato se tornado uma via alternativa às grandes 

gravadoras, até, porque, quantos músicos não podem ter criado/gravado/divulgado suas 

próprias com seus próprios mecanismos, mas que não foram registrados historicamente? 

Ou se até mesmo o ato de você criar uma música individualmente em sua casa pode torna-

lo um “músico independente”? Dessa maneira, mesmo não sendo possível indicar um 

momento desencadeador para aquilo que tenha sido reconhecido como “música 

independente” atualmente, há de se pontuar a importância da existência de algumas 

iniciativas que vieram a colaborar ativamente para o surgimento de produções autônomas 

que buscavam se desvincular dos modos hegemônicos de divulgação e distribuição 

musical.  

Entretanto, um artista que teria sido imprescindível – mesmo não sendo um 

trabalho pioneiro – foi o pianista, maestro e compositor Antônio Adolfo. Foi após o 

lançamento do seu disco15 “Feito em Casa”, que teria sido produzido por conta própria, 

através de medidas produtivas para divulgação e distribuição de forma autônoma de seu 

produto musical (Nuno Vaz, 1987). A partir disto houve o surgimento de uma cena 

musical “independente” relativamente articulada, onde as “ações independentes” teriam 

deixado de serem tomadas isoladamente devido à conscientização que estes trabalhos 

teriam que passar a ter uma maior concretude e efetividade. Nuno Vaz (1988) frisa que é 

a partir dessa conscientização que a música independente deixou de ser uma atitude 

“incomum” para ser uma reação “comum” entre os músicos brasileiros. Essa posição 

traria aos artistas independentes a consciência da não-dependência das grandes 

                                                           
15. Lançado em 1977. 
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gravadoras, e, assim, a consolidação de práticas que surgissem através de práticas 

“autônomas” para alçarem seus respectivos trabalhos ao conhecimento da audiência, pois 

teriam percebido que esta era uma alternativa viável, e não delegada a poucos artistas.  

De acordo com Eduardo Vicente (2005), a crescente do mercado teria levado a 

indústria fonográfica – mais numerosa, menos segmentada e apoiada por incentivos 

fiscais à produção de música nacional – a se apropriar de grande parte das “tendências” 

artísticas oriundas do meio urbano, proporcionando pouco espaço para a constituição de 

uma “cena independente” mais organizada e autônoma. Entretanto, na década seguinte 

(anos 80), ao instaurar-se uma crise no país, o cenário se altera por completo, tendo em 

vista que a indústria fonográfica aumenta sua seletividade, racionaliza sua atuação, reduz 

os seus elencos e passa a marginalizar artistas menos imbuídos de sua lógica ou não 

classificáveis dentro dos segmentos de mercado que passa a privilegiar. Nesses termos, 

uma cena independente surge tanto como espaço de resistência cultural e política à nova 

organização da indústria quanto uma única via ao mercado disponível para um variado 

grupo de artistas (Vicente, 2005, p.2). 

 Portanto, de acordo com Vicente (2005), são dois os aspectos que precisariam 

serem levados em consideração: a marginalização dos artistas que não se aplicam à lógica 

operacional do mercado fonográfico; uma cena independente que teria surgido tanto 

como uma reação a esta lógica como por ser a única alternativa para um grupo de artistas. 

Tal contradição reflete o quão complexo é a relação entre o “independente” e o mercado. 

Se por um lado esse tipo de atuação “independente” pode ser visto enquanto resistência 

aos moldes impostos pela forma como a indústria se organiza, a qual opera de acordo com 

preceitos economicistas, enxergando, assim, a arte enquanto produto mercadológico, a 

“independência” pode torna-se a única via para que expressões artistas “alternativas” 

possam alcançar algum tipo de visibilidade para seus respectivos trabalhos. Neste sentido, 

uma agremiação que teria sido importante para a auto-organização desses trabalhos mais 

segmentados foi a fundação da Lira Paulistana (Vicente, 2005).  

O Teatro Lira Paulistana teria surgido no final de 1979 como resultado da 

efeverscência cultural promovida pela “virada paulista”, “vanguarda paulista” ou 

“vanguarda paulistana”, polarizando, assim, as discussões no referente à produção 

musical independente no Brasil. Ao trazer um novo conjunto de pessoas/grupos que 

passavam a se destacar na produção artística, o Lira não era um movimento musical, mas 

uma iniciativa empresarial que se formou através de um núcleo de produção e difusão 
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artística composto por um teatro, uma gráfica e um selo fonográfico. Essa base 

consolidada pela Lira Paulistana possibilitou a interligação de diversos artistas, 

fornecendo-lhes os meios produtivos necessários para chegarem ao público. Entretanto, 

a Lira configura-se como sendo pertencente a um espaço intermediário entre a “produção 

autônoma” e o sistema tradicional imposto pela indústria fonográfica. De todo modo, 

Vicente (2005), mesmo sem tirar os méritos da movimentação cultural iniciada pela Lira, 

lhe atribui a um projeto capitalista, o qual pudesse gerar lucros para seus promotores. 

Assim, a Lira teria surgido mais como uma base no qual os artistas independentes 

pudessem ter um local para a produção autônoma e o seu público (Vicente, 1987),  

Seria fácil atribuir esse aparente fracasso à falta de uma visão mais comercial 

por parte dos artistas envolvidos no setor, às dificuldades de distribuição e 

divulgação enfrentadas pelos independentes, ao boicote das grandes 

companhias, etc. Em alguma medida, todos esses fatores estiveram presentes. 

No entanto, eu entendo essa inviabilização de um projeto independente em 

maior escala muito mais como índice da precariedade do capitalismo nacional 

como um todo do que enquanto resultado de fatores particulares. A espiral 

inflacionária, o atraso tecnológico da indústria, as constantes mudanças nas 

regras econômicas, os problemas de fornecimento de matéria-prima, etc, 

tornariam o cenário da segunda metade da década problemático até mesmo 

para o planejamento das grandes companhias (Vicente, 2005, p.6). 

Assim sendo, por mais que diversas iniciativas tenham sido tomadas no âmbito da 

música independente entre as décadas de 70 e 80, a precariedade de condições 

econômicas, tecnológicas e a dificuldade no acesso à matéria-prima enfrentadas pelos 

produtores independentes causou a não consolidação a longo prazo dessas iniciativas, por 

mais que algumas tenham sido bem-sucedidas por um breve período de tempo ao 

lançarem trabalhos marcantes para a produção neste meio musical alternativo.  

Desse modo, é preciso contabilizar o surgimento de outros “empreendimentos 

independentes”. Nuno Vaz (1988) relembra o surgimento da COOMUSA16 – que teria 

originado um selo de mesmo nome – e da APID17, que tinha como mote funcional a busca 

pela orientação para artistas os quais tinham como objetivo produzir seus próprios discos 

de forma independente. Porém, limitados pela crise da indústria do disco18 no final da 

década de 70 e ínicio da década de 80 ambas viriam a ter suas atividades congeladas. 

Outros selos fonográficos como “Nós Lá em Casa” e “Sdruws Records” mesmo com o 

cenário não favorável continuaram a tomar iniciativas exitosas dentro do meio 

                                                           
16. Cooperativa dos Músicos Profissionais do Rio de Janeiro. 
17. Associação dos Produtores Independentes de Discos. 
18. Vale frisar que a crise do disco afetou tanto os selos independentes quanto as grandes gravadoras. A 

crise financeira passada pelo país neste período limitou a produção de discos no país, tornando-o seu 

processo mais caro. 
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independente. Até mesmo a existência de selos originados de lojas de discos como o 

“Baratos Afins19” que teria lançado bandas como o Ratos de Porão, Alta Tensão e 

Mercenárias; a loja Cogumelo que teria dado origem à Cogumelo Records, responsável 

pelo lançamento de bandas de Death Metal como Sepultura, Holocausto e Mutilator, entre 

outras iniciativas independentes20 (Costa, 2010).  

É preciso, também, contabilizar iniciativas que teriam surgido na ala mais 

“underground” do cenário musical, em que foram criadas alternativas ao chamado 

circuito “discográfico”. Durante os anos 80 era comum a (re)produção de fitas cassetes 

contendo bandas de Rock, Punk e Hardcore feitas de forma totalmente caseira as quais 

eram compartilhadas tanto através da troca direta quanto via correio. Assim como os 

próprios artistas de rua gravavam suas músicas de forma amadora e vendiam-nas nas ruas 

das grandes cidades (Castro, 2010). Neste mesmo período, houve também o surgimento 

das chamadas fitas mix21, que eram compostas por gravações realizadas a partir de um 

aparelho de som que registrava músicas de vários artistas que costumavam tocar nas 

rádios, construindo, assim, fitas temáticas22 que eram manuseadas de acordo com o que 

estava fazendo sucesso na época.  

Para Vicente (2005), a partir da atuação desses agentes neste período diversos 

direcionamentos foram proporcionados para as ações que seriam tomadas posteriormente, 

favorecidas pelos contextos munidos de condições econômicas e tecnológicas mais 

favoráveis para o “setor independente”. 

 

1.2. Música independente e a expansão produtiva na década de 90 

 

A passagem dos anos 80 para a década de 90 é considerada fundamental para o 

cenário independente devido ao surgimento das facilitações das técnicas de produção 

ocasionados pela “revolução digital” na música. O advento das novas tecnologias teria 

                                                           
19. Selo que, inclusive, lançara um CD de uma das bandas interlocutoras desta pesquisa, a Jubarte Ataca. 
20. Porém, é preciso salientar que boa parte destes selos independentes são originários de grandes gravadoras 

que, através da criação de “escritórios” os quais buscavam o “descobrimento” de novos talentos musicais 

que podiam ter suas produções alavancadas por um selo de menor alcance, buscavam alçar artistas que 

detinham potencial de mercado ao grande público. Portanto, esse jogo de disputa “independente” versus 

“mainstream” existia dentro das próprias gravadoras. 
21. As fitas mix eram muito comuns, sobretudo, dentro do cenário de Hip Hop norte-americano. 
22. Muitos atribuem às fitas mix a concepção daquilo que atualmente são chamadas de playlists.  
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proporcionado que os meios digitais de gravação, sem a necessidade de tantos 

equipamentos para produzir e gravar, promovesse a redução do investimento necessário 

para a construção de estúdios musicais e dos custos com aluguel por parte dos músicos. 

Dessa forma, os estúdios se tornaram mais acessíveis para os músicos que não tinham à 

sua disposição tantos recursos financeiros para que pudessem gravar suas músicas. Logo, 

isso teria possibilitado o surgimento de novos artistas, já que não era mais preciso ter 

tanto dinheiro para a utilização de um estúdio. Por outro lado, esta redução também teria 

proporcionado o surgimento de pequenas agremiações empresariais especializadas em 

produção e gravação de discos: os selos independentes.  

No entanto, as empresas independentes acabam atuando, justamente, como 

fornecedoras para as grandes gravadoras, as chamadas majors. Os selos passam a ser um 

mercado voltado a testar novas possibilidades artísticas que – ao se mostrarem lucrativas 

– poderiam se tornar potenciais alvos para as majors. De acordo com Castro (2010), isso 

demonstra o porquê de artistas independentes serem contratados pelas grandes 

gravadoras, e, até mesmo, a compra dessas empresas independentes pelas grandes 

companhias, como uma forma de reafirmar seu poder mercadológico em torno da música 

(Castro, 2010).  Ou seja, a busca pela “estandardização” musical pela indústria cultural 

ainda seria um fator presente nesta relação entre o “independente” e a grandes empresas 

fonográficas.  Em algum nível, ainda havia a apropriação por parte das majors em torno 

do que estava sendo produzido “independentemente”.  

Em contraponto, tem-se a crescente “profissionalização” dentro do meio 

independente. Providos de mecanismos tecnodigitais que possibilitavam produções 

musicais dotadas de maior qualidade, os “independentes” rompem a barreira do 

amadorismo antes atribuído a eles, alcunha esta que fazia parte do público ter certas 

“ressalvas” para comprar tais produtos oriundos do cenário “independente”, pois seriam 

acostumados à base qualitativa determinada pelas grandes gravadoras, que detinham o 

acesso aos mecanismos tecnológicos que lhes possibilitavam realizar gravações munidas 

de maior qualidade sonora23. Assim sendo, Eduardo Vicente (2005) pontua que, além da 

questão tecnológica, outros fatores se fizeram presentes na concepção do cenário musical 

independente a partir dos anos de 1990, 

“Diferentemente do que ocorrera no período anterior, a oposição ideológica 

entre majors e indies, ou mesmo entre arte e mercado, pouco se fez presente 

                                                           
23. Do ponto de vista sonoro, não musical. 
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em discursos e debates. Independentemente de seu projeto ou área de atuação, 

interessava a esses artistas e empresários mostrar seu profissionalismo e a 

viabilidade comercial de sua produção, ou seja, afastar “a imagem de falta de 

acabamento e de “precariedade sonora” que caracterizava a cena independente 

de 15 anos antes” (Vicente, 2005, p.7). 

Portanto, não havia mais uma forte oposição no sentido ideológico em “ser 

independente”. O interesse dos artistas/músicos era demonstrar que as qualidades de seus 

produtos não deviam em qualidade de produção e gravação em relação às majors, 

diferentemente das décadas anteriores que eram caracterizadas por um trabalho de caráter 

mais “caseiro”. Assim, bandas faziam investimentos mais individualizados, contando 

com o aporte dos selos independentes, decorrentes, também, da falta de interesse da 

indústria fonográfica por determinados estilos musicais. Deste ponto de vista, a 

independência não era uma via, mas sim a única alternativa. Não houve uma organização 

coletivizada como ocorrera em outros momentos da música independente como a Lira 

Paulistana nos anos de 1980.  

Em parte, isso é decorrente de uma relação mais pragmática entre os artistas 

independentes e o mercado, em que havia um entendimento compartilhado de seus 

respectivos contextos de atuação. Vicente (2005) também reforça que isso é decorrente 

de boa parte dos proprietários dos selos independente terem sidos oriundos das grandes 

gravadoras, os quais eram comumente demitidos devido aos constantes cortes de gastos. 

Logo, havia uma aproximação entre gravadoras indies e majors que teria possibilitado 

uma maior associação entre elas, tendo em vista que as gravadoras independentes 

passaram a ser terrenos férteis para o atendimento a segmentos musicais emergentes e 

mercados mais restritos, promovendo, assim, o alavancamento novos artistas, algo não 

realizado pelas grandes gravadoras.  

Por outro lado, as majors enxergavam nesse tipo atuação dos selos independentes 

oportunidades de negócio para o lançamento de artistas de potencial mercadológico 

(Vicente, 2005). Neste sistema, podemos encaixar bandas como o Raimundos (Banguela 

Records), Sepultura (Cogumelo) e Racionais Mc´s (Zimbawe) que teriam alcançado 

visibilidade nacional a partir do pertencimento a um selo independente, sendo 

contratados, posteriormente, por grandes gravadoras que fariam um investimento 

financeiro pesado em torno de suas respectivas carreiras24.  

                                                           
24. Entretanto, há de se frisar que existiam segmentos musicais como a World Music, Música instrumental, 

New Age e MPB contemporânea, que acabavam sendo atendidos majoritariamente por selos independentes, 
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Dessa maneira, a década de 90 foi um período importante para a configuração 

atual da música independente, sobretudo, devido à crise da indústria alavancada por um 

período de recessão econômica, pela desvalorização da moeda (Real) e pelo crescimento 

da pirataria, trazendo, assim, grandes dificuldades para a consolidação das 

(micro)empresas independentes, afastando, também, as grandes gravadoras de 

associações com os pequenos selos. De outra forma, a ampliação das possibilidades de 

divulgação e distribuição musical fornecidas pelo advento da Internet, potencializaram as 

possibilidades de uma gravadora de caráter independente atuar de forma autônoma à 

presença das majors.  

Por fim, Vicente (2005) cita como a existência dos chamados “circuitos 

autônomos” tornaram-se grandes espaços de atuação dos independentes, em que a 

redução dos custos de produção musical proporcionados pela presença das tecnologias 

digitais propiciam a criação de pequenos estúdios, o retorno financeiro através da 

comercialização em pequena escala de CDs, a construção de redes de comunicação locais 

independentes dos grandes meios da mídia tradicional e a possibilidade da 

(inter)comunicação em escala global através dos meios interacionais oferecidos pela 

Internet, aumentando seu mercado em potencial. Esses aspectos decorrentes dos 

“circuitos autônomos” teriam promovido a ampliação das oportunidades entre os 

produtores/músicos independentes, onde a diminuição da dependência das grandes 

gravadoras e dos grandes meios de comunicação teriam traçado os caminhos que seriam 

seguidos posteriormente pelas bandas/artistas. 

 

1.3. Novas tecnologias e música digital: novas oportunidades para os músicos 

independentes 

  

O desenvolvimento tecnológico tornou-se um fator fundamental para a 

compreensão dos processos de mudanças ocorridas nos últimos anos no cenário musical 

de modo geral, contribuindo, assim, diretamente para a quebra das barreiras nos diversos 

estágios que compõem a cadeia produtiva da música, ocasionando, assim, o surgimento 

de novos agentes que possibilitavam o rompimento com as antigas formas de produção 

                                                           
pois, não atendiam às demandas projetadas pelas grandes gravadoras, ou seja, não seriam vendáveis em 

larga escala (Vicente, 2005). 
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impostas pela indústria fonográfica. Neste sentido, será feita uma breve retomada das 

mudanças tecnológicas que proporcionaram o surgimento de novas dinâmicas que 

englobam os diferentes agentes musicais que compõem o cenário musical atual e os 

efeitos gerados em torno de suas atividades. 

 Davi Nakano e João Leão (2009) frisam que, no âmbito da produção, as novas 

tecnologias digitais teriam viabilizado o surgimento de produções “semiprofissionais” 

decorrentes da não mais dependência dos grandes estúdios de gravação fornecidos pelas 

majors. Sob este aspecto, as gravações passam a ser realizadas pelos próprios músicos 

que, ao deterem o maior controle sobre suas cadeiras musicais, descentralizam a produção 

musical, tendo em vista que passam a ter um conhecimento mais apurado sobre as 

diversas etapas técnicas e tecnológicas que fazem parte de um registro sonoro.  

O surgimento dos chamados homestudios teriam possibilitado aos músicos 

independentes criarem seus próprios estúdios de gravação em suas próprias residências 

através da aquisição de aparatos como computador, uma placa de som para o registro 

sonoro, microfones para captação de áudio e softwares de manuseado de áudio digital. 

Desse modo, o custeamento de uma gravação provida de ótima qualidade passa a ser 

realidade para muitas bandas independentes que não tinham condições financeiras para 

arcarem com os altos custos para alugar um estúdio e contratar um profissional para 

realizar a gravação. As bandas passam a ser produtoras, gravadoras e registradoras de si 

mesmas devido ao barateamento das diferentes etapas da produção musical. 

  Por outro lado, Nakano&Leão (2009) também chamam a atenção para como a 

ampliação da oferta de reprodutores musicais propiciaram a ampliação do mercado 

consumidor que passa a ter diferentes dispositivos para reprodução de músicas, seja em 

seu formato físico e/ou digitalizado. O surgimento dos aparelhos reprodutores integrados, 

os quais possuem em um só aparelho de som funções para reproduzir diferentes aparatos 

musicais (CD, K7 e rádio) e aparelhos portáteis de reprodução musical individualizada 

(Reprodutores de MP3 como o Ipod), proporcionaram diferentes meios para o ouvinte 

pudesse reproduzir em diferentes aparelhos a crescente oferta musical decorrente da 

presença das novas tecnologias digitais no mundo da música.     
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Entretanto, o acontecimento que talvez tenha gerado a maior revolução já vista na 

música em sua “era moderna” tenha sido a invenção do MP325 em meados da década de 

1990. A sua concepção gerou o compartilhamento em larga escala de arquivos digitais 

musicais através de softwares baseados na troca P2P26 como Emule, Kazaa, Limewire e 

eDonkey, em que através da troca direta entre usuários era possível a propagação 

globalizada – e sem controle algum – de diferentes produtos culturais em seus formatos 

digitalizados como músicas, filmes, fotos, livros, jogos, séries de TV, etc. No entanto, o 

programa que mais impactou o mundo da música foi a criação do Napster em 1999, o que 

teria consolidado, assim, a dita “digitalização musical”, 

A desmaterialização do consumo da música modifica profundamente a cadeia 

da indústria de produção musical, já que a música deixa de ser distribuída como 

um bem físico, dependente de canais de distribuição, de meio de transporte e 

de rede de pontos de venda (...) a infinita reprodutibilidade dos conteúdos 

digitais e a facilidade da distribuição online a um custo quase zero desafia as 

bases da indústria fonográfica (até então somente em suportes físicos) para 

recuperar o investimento necessário não só para produzir o próprio disco, mas 

também para manter uma rede de distribuição e financiar o acesso aos canais 

de comunicação de massa para a divulgação de seu “produto” (Leão&Nakano, 

2009, p.19). 

 Dessa forma, as novas tecnologias teriam promovido um grande impacto no modo 

operacional das grandes gravadoras que, mesmo tentando se adaptar a esta nova realidade 

musical digitalizada, não teriam conseguido acompanhar as mudanças promovidas por 

programas como o Napster, reduzindo, assim, em muito seu alcance, ainda restrito aos 

modos “convencionais” de comercialização, ou seja, através de suportes físicos. Por não 

conseguir se adequar, e se sentindo ofendida pelos prejuízos causados por estes 

programas, a indústria fonográfica tentou reagir de forma legal através de processos 

contra os softwares P2P, tentando de modo falho controlar algo que já estava fora de seu 

controle27.  

                                                           
25. Formato digital de registro, armazenado e transmissão de dados musicais. O MP3 é conhecido pela sua 

grande capacidade de condensação, gerando um arquivo de tamanho reduzido, com perda de qualidade 

praticamente imperceptível para o ouvido humano. 
26. Programas de arquitetura Peer to Peer (traduzido literalmente para “ponto a ponto”) que possibilitam a 

troca direta de arquivos entre usuários conectados à rede mundial de computadores.  
27. Talvez o caso mais famoso de reação contrária à presença do Napster tenha sido a iniciativa da banda de 

Trash Metal “Metallica”, a qual, apoiada pelos grandes conglomerados fonográficos, bandas e instituições 

reguladoras de direitos autorais, teria conseguido a vitória nos tribunais, limitando a atuação do programa. 

Entretanto, o legado do Napster já estava consolidado com milhões de músicas disponíveis para o 

compartilhamento gratuito entre usuários de todo o mundo por diferentes canais digitais, os quais as 

instituições legais não conseguiam achar seu(s) núcleo(s) e muito menos controlar sua expansão quase que 

ilimitada por várias redes compartilhamento digital entre diferentes pontos da rede mundial de 

computadores. 
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Em contraponto, enquanto as grandes gravadoras enfrentavam barreiras para a 

aplicar seu modelo de negócio baseado na fisicalidade de seus produtos musicais, a 

digitalização musical propiciou o surgimento de diversas gravadoras/selos independentes 

que faziam uso justamente destes mecanismos tecnológicos a seu favor, desenvolvendo 

atividades através deste novo modelo de negócio baseado na distribuição digital de bens 

culturais.  

Neste sentido, Sérgio Amadeu da Silveira (2009) desenvolve reflexões em torno 

de como a música tem em sua lógica reprodutora a intima ligação com as modificações 

no âmbito da tecnologia. Logo, torna-se imprescindível pensá-la de acordo com uma 

abordagem processual, 

A música, como todas as manifestações culturais da humanidade, é 

historicamente definida. Os seus elementos constitutivos estão em constante 

mudança. Todas as artes, em particular, a música, adquiriram uma relação 

intrínseca com a evolução técnico-social dos meios de comunicação. As 

alterações tecnológicas são assimiladas ou descartadas pelos grupos sociais 

exatamente por não serem neutras. Dificilmente elas determinam a história, 

sendo mais determinadas pelas decisões dos grupos hegemônicos e contra-

hegemônicos e pelos resultados de suas disputas (Silveira, 2009, p. 28) 

De acordo com essa colocação, o autor demonstra como o surgimento das novas 

tecnologias, sobretudo, a Internet, passa a ser o centro de disputas entre as grandes 

gravadoras e os músicos independentes, se tornando uma verdadeira arena de conflitos 

entre estes dois tipos de agentes musicais. Enquanto os primeiros, então dominantes, 

buscavam limitar a presença das tecnologias digitais no mundo da música de forma a 

manter suas altas taxas de lucratividade, os segundos fizeram uso dessas ferramentas 

tecnológicas como uma forma de se desvincularem definitivamente das amarras da 

indústria fonográfica, que detinha em sua composição funcional a verticalização dos 

processos musicais de acordo suas finalidades mercadológicas. É notório o quanto as 

mudanças promovidas pela assimilação das novas tecnologias pelo mundo da música 

reposicionaram os seus agentes de acordo com novas formas interacionais calcadas na 

não mais dependência das bandas/artistas para gerirem suas atividades segundo suas 

próprias aspirações. Portanto, se antes os músicos independentes tinham à sua disposição 

recursos tecnológicos limitados para ampliarem a produção de conteúdo musical, a 

“revolução” da música digital, e a redução de custos para criação/gravação/distribuição 

de suas músicas, teriam proporcionado essa reconfiguração na atuação independente, 

visto que os aparatos digitais permitiam o surgimento de novos artistas, novos selos e 
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novos modelos de negócio dentre os músicos que teriam passado a (auto)articular suas 

cadeias musicais.   

Assim, de acordo com Leão&Nakano (2009), a crescente digitalização da música 

alterou um dos principais pontos da atuação independente: a divulgação musical. O 

surgimento de “comunidades musicais digitais” como MySpace e Last.Fm, forneceu às 

bandas independentes rotas alternativas para a divulgação de suas músicas perante a um 

público em potencial através de meios de divulgação gratuitos, assumindo, assim, suas 

próprias estratégias de divulgação para obtenção de novos consumidores para suas 

músicas.  

Neste sentido, o MySpace talvez tenha sido o start para a divulgação em larga 

escala de músicas oriundas do meio independente na Internet. Inicialmente, o MySpace 

teria sido concebido como uma rede social que buscava abranger a comunicação entre 

diferentes perfis de usuários através de uma rede de interação online entre indivíduos 

espalhados por todo o mundo. No entanto, o MySpace acabou sendo “assimilado” pelos 

músicos independentes como canal de divulgação para suas canções dentro da web, tendo 

em vista que esta ferramenta fornecia a possibilidade para as bandas postarem músicas 

em seus perfis criados com o intuito de servirem como plataforma de divulgação de seus 

trabalhos. Além do mais, o MySpace também era um canal interativo que proporcionava 

uma sociabilidade calcada na música, a qual era desenvolvida através de uma troca direta 

entre os músicos e seu público alvo, podendo, até mesmo, servir como “catapulta”28 para 

suas respectivas carreiras musicais.  

Dessa maneira, percebe-se a partir das reflexões de Silveira (2009) o quanto os 

meios tecnológicos possibilitaram que certos grupos pudessem utilizar o meio digital 

como propagador de seus produtos artísticos através de mecanismos que proporcionam 

uma atuação mais autônoma em relação aos grupos hegemônicos (majors) que detinham 

o controle produtivo, ocasionando, assim, uma atuação mais horizontalizada, que 

favoreceu amplamente a produção independente, que se via desprendida dos grandes 

meios de comunicação e das grandes gravadoras, pois, passaram a ter à sua disposição 

                                                           
28. Leão&Nakano (2009) cita o caso da banda inglesa Artic Monkeys que, a partir de sua imensa 

popularidade adquirida pela rede social, teria chamado a atenção de grandes gravadoras que tinham o 

interesse em lançarem seu trabalho mundialmente. Atualmente, é uma das bandas de Rock mais conhecidas 

do mundo.  
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dispositivos tecnológicos que colaboram para o “rompimento” com a indústria 

fonográfica.   

Outra ferramenta que foi de grande valia para as bandas independentes, sobretudo, 

as brasileiras, foi o surgimento da rede social Orkut, criada em 2004. O Orkut tinha como 

uma de suas principais funcionalidades a criação de comunidades virtuais com diversas 

temáticas, nas quais os usuários poderiam criar páginas interativas entre indivíduos que 

compartilhavam dos mesmos interesses e gostos pessoais em uma comunidade onde 

podiam ser “postados” links de variados conteúdos digitais. Assim como no MySpace, as 

bandas independentes apropriaram-se dessas ferramentas como forma de 

disponibilizarem seus trabalhos para download – de forma gratuita – entre os usuários da 

rede social. Por outro lado, também era possível a comunicação em larga escala entre 

bandas de todo o país, com o Orkut sendo o mote norteador para o agendamento de shows, 

organização de turnês nacionais, divulgação de eventos, interação direta com os fãs, entre 

outras ações que se tornaram cotidianas para as bandas/aristas independentes que 

enxergavam na Internet um crescente potencial para viabilizar suas atividades dentro do 

cenário musical nacional através da formação de redes que envolviam 

bandas/produtores/público através de um meio comunicativo de largo alcance.  

Manuel Castells (2003), ao discorrer sobre “comunidades virtuais” da Internet, 

comenta como essas aglomerações autônomas seriam um dos motes configuradores da 

interação padrão na consolidação das redes virtuais, caracterizada por seu “senso 

comunitário”, 

Assim, embora extremamente diversa em seu conteúdo, a fonte comunitária da 

Internet a caracteriza de fato como um meio tecnológico para a comunicação 

horizontal e uma novay forma de livre expressão. Assenta também as bases 

para a formação autônoma de redes como instrumento de organização, ação 

coletiva e construção de significado (Castells, 2003, p.49) 

Assim sendo, Castells (2003) chama a atenção para como certos grupos sociais 

através de um conjunto de ações mediadas pelo uso das novas tecnologias de 

comunicação e informação possibilitam a ampliação da capacidade de produção e 

distribuição de bens culturais de forma globalizante. Dessa maneira, seria possível uma 

maior integração entre os agentes musicais, tendo em vista que eles parecem estar mais 

conectados do que nunca. Os indivíduos estão compartilhando, produzindo, 

transformando, divulgando e acessando os mais variados tipos de informações 

disponíveis na rede mundial de computadores. Isso é revelado na seguinte passagem,  
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(...) A internet é um meio de comunicação que permite, pela primeira vez, a 

comunicação de muitos com muitos, num momento escolhido, em escala 

global. Assim como a difusão da máquina impressora no ocidente criou o que 

Mcluhan chamou de a “galáxia de Gutenberg”, ingressamos agora num novo 

mundo de comunicação: a “galáxia da internet”. O uso da internet como 

sistema de comunicação e forma de organização explodiu nos últimos anos do 

segundo milênio (...) A influência das redes baseadas na internet vai além do 

número de seus usuários: diz respeito também à qualidade do uso. Atividades 

econômicas, sociais, políticas e culturais essenciais por todo o planeta estão 

sendo estruturadas pela internet e em torno dela, como por outras redes de 

computadores (CASTELLS, 2003, p.8). 

A Internet promove a reconfiguração dos processos informacionais que 

caracterizam o mundo contemporâneo. Ao exercer forte influência sobre os indivíduos, 

ela passa a ser uma das principais ferramentas para que eles tracem suas estratégias na 

forma como desenvolvem suas práticas musicais, pois na medida em que novos processos 

comunicacionais surgem, diversas possibilidades de ação são potencializadas. Portanto, 

novas formas de interação são criadas, tornando-se, sobretudo, mais amplas, acessíveis e 

flexíveis.  

Outra rede social que passou a ser frequentemente utilizada pelas bandas 

independentes é o Facebook. Com algumas funções similares ao do Orkut, o Facebook 

passou a ser o centro de divulgação de materiais musicais para as bandas independentes 

na atualidade por intermédio de páginas e perfis voltados para seus respectivos trabalhos, 

transformando-se, assim, em mais um canal digital de troca de informações entre 

diferentes agentes musicais através do uso de ferramentas que fornecem a interatividade 

constante entre eles, propiciando a formação de novas ações que amparassem a música 

independente.  

Subsequentemente, surgem novas ferramentas digitais direcionadas à música 

independente, ampliando ainda mais a oferta de bandas/artistas de meio, sobretudo, 

através da presença de sites como Bandcamp e SoundCloud, que proporcionaram o livre 

armazenamento de músicas digitais na web através da troca via streaming29 e download. 

Dessa forma, qualquer banda, artista ou aspirante a músico possui as ferramentas digitais 

necessárias para divulgarem suas obras dentro da(s) rede(s) sem nenhum custo para seu 

registro, bastando apenas ter um computador conectado à Internet, com microfone e 

munido de um software de gravação de som30 para registrarem suas composições. Isso 

                                                           
29. Diferentemente do download, o streaming não armazena as informações em um disco rígido, 

transmitindo-as remotamente por variados dispositivos através do armazenamento em redes digitais 

dispostas pela web.   
30. Vale salientar que a qualidade da gravação depende diretamente do tamanho investimento feito para 

adquirir equipamentos que proporcionem gravações dotadas de maior qualidade de reprodução. 
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acaba se tornando um grande repositório para o descobrimento/surgimento de novas 

bandas/artistas fora dos grandes circuitos musicais devido a crescente autonomização na 

produção musical. Individualmente e/ou em grupo, o indivíduo passa a ter acesso a 

ferramentas que possibilitam não apenas a gravação sonora – até mesmo em suas próprias 

residências – mas também canais para disponibilizá-las para usuários da Internet. Neste 

sentido, o usuário deixa de ser um consumidor passivo e passa a ser ativamente produtor 

de conteúdo digitalizado ao acionar estes mecanismos digitais de reprodução musical. 

Desse modo, a biblioteca de músicas da Internet se multiplica em alta velocidade, 

fazendo, assim, com que novas bandas/artistas independentes sejam acessadas em um 

espaço marcado pela colaboratividade.  

Por outro lado, o surgimento de programas de streaming como Spotify, 

GooglePlay, Rdio e Deezer faz com que novas dinâmicas envolvendo artistas e indústria 

fonográfica voltem a serem veementemente debatidas dentro do campo musical. Após 

décadas de constantes modificações no sistema de produção, distribuição, divulgação e 

consumo musical, a presença destes programas possibilita a monetização por parte de 

seus controladores. A indústria fonográfica passa a perceber que no contexto atual de 

comercialização musical não é mais possível depender apenas da venda de fonogramas 

em seus formatos físicos, mas sim se “adaptar” à digitalização musical. Se na época de 

lançamento do Napster a indústria fonográfica não teria conseguido este entendimento, 

com o advento dos serviços de streaming musical este cenário começa a se modificar, 

tendo em vista que ela teria percebido que este tipo de negócio possibilitaria a tentativa 

de rivalizar com os conteúdos musicais digitais que são compartilhados gratuitamente na 

rede através do “pirateamento” de conteúdos digitalizados na Internet. 

Estes serviços, ao invés de se restringirem aos aparatos musicais físicos, fornecem 

o acesso às músicas armazenadas em suas redes digitais. Ou seja, não há a necessidade 

de baixar, armazenar e organizar individualmente cada canção, tendo em vista que o 

consumidor tem acesso a uma gigantesca biblioteca musical à sua disposição para ser 

acessada a qualquer momento através de um aparelho reprodutor que tenha conexão à 

Internet, se tornando, assim, uma das principais plataformas para bandas/artistas não 

apenas independentes. Desse modo, a indústria acaba se adequando em algum nível à 

                                                           
Evidentemente isso parte dos objetivos do usuário em torno do depósito de suas canções, se estão utilizando 

os sites apenas como uma forma de registrar suas obras ou fazendo um investimento a longo prazo em torno 

de sua carreira musical.  
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“cultural musical digital”, pois reconhece nela uma potencial aproximação junto ao seu 

consumidor oferecendo-lhe acesso ubíquo e em alta velocidade. Os serviços de streaming 

também proporcionam uma experiência mais completa para o usuário, que através deles 

podem criar variadas playlists temáticas, acessar a uma infinita biblioteca musical com 

os mais diversos subgêneros musicais de forma gratuita31 através de diferentes 

dispositivos como celulares, computadores e tablets, entre outras funcionalidades, se 

adequando, assim, à chamada “cultura digital” proporcionada pelas redes sociotécnicas.  

Leonardo de Marchi (2015) afirma que os serviços de streaming musical acabam 

se tornando o centro de constantes renegociações entre diferentes agentes, o que os 

tornam um terreno de constante disputa de interesses que envolvem bandas/artistas, 

empresários, órgão reguladores de direitos autorais e gravadoras, o que torna ardiloso 

determinar qual o rumo que estes serviços tomarão frente a resistência por parte de alguns 

dos agentes que compõem este campo de disputas. 

Todavia, mesmo os serviços de streaming tornando-se mais uma via de 

distribuição para músicos independentes, eles acabam esbarrando em algumas barreiras 

que acabam dificultando a utilização destes meios. Para que uma música seja depositada 

no serviço, por exemplo, no Spotify, é preciso que ela seja registrada legalmente para que 

seja comprovada que é autoria da banda/artistas em questão. Ou seja, diferentemente do 

Bandcamp e Soundcloud, há uma burocratização para fazer o upload de suas músicas. 

Por outro lado, o Spotify fornece um sistema de recompensação, no qual tem-se um 

retorno financeiro devido a acordos envolvendo direitos autorais, apesar da porcentagem 

estipulada pelo programa ser considerada irrisória32 por parte até mesmo dos artistas de 

renome nacional. De todo modo, o serviço acaba sendo mais uma ferramenta para 

divulgação dos artistas entre o público, tendo em vista que o programa pode ser utilizado 

gratuitamente pelos consumidores, possibilitando, assim, a fidelização junto aos seus 

ouvintes, já que as bandas independentes o enxergam como mais um canal de divulgação, 

não como uma forma de monetizarem seus respectivos trabalhos. 

                                                           
31. O Spotify oferece uma assinatura “premium” para seus usuários com algumas melhorias em relação a 

assinatura gratuita como a não existência de informes publicitários entre a execução das músicas melhorias 

na qualidade sonora. 
32.  O Spotify teria revelado que cada audição de um arquivo hospedado em seu banco de dados proporciona 

uma quantia entre US$0,006 e US$0,084 para o titular dos direitos autorais conexos. E, levando 

consideração que esse valor é calculado a partir do número de visualizações da música, esse valor se torna 

irrisório para artistas/bandas independentes (De Marchi, 2015). Por isso, alguns artistas dizem que o serviço 

“explora” seus respectivos trabalhos sem dar o retorno financeiro cabível a eles.  



43 
 

Outra ferramenta digital que surgiu como suporte para os músicos independentes 

foi o crowdfunding33. O crowdfunding tem-se configurado como uma estratégia bastante 

efetiva para que bandas/artistas com recursos financeiros limitados possam, através do 

aporte do público, que passa a ter papel ativo na produção de conteúdo, a viabilização 

financeira de projetos musicais. Desse modo, é preciso levar em consideração como as 

mídias digitais se tornam componentes centrais para a utilização de diferentes recursos 

para que o projeto se torne atraente aos olhos do colaborador. Quando, por exemplo, uma 

banda abre campanha para o financiamento da gravação de um álbum, faz uso de diversas 

estratégias como constantes postagens de textos nas redes sociais que estimulem a 

participação no financiamento, a criação de “recompensas” exclusivas para os 

colaboradores do projeto, gravação de vídeo chamadas, entre outros caminhos 

estratégicos para que o projeto em pauta possa alcançar as metas estipuladas para seu 

financiamento. Todavia, não pode ser atribuído ao crowdfunding um caráter meramente 

“utilitarista”, mas sim como a quebra da barreira entre produtores e consumidores, tendo 

em vista que cada um deles passam a ser agentes com atuação determinante para o 

desenvolvimento de uma ação. 

Há alguns casos altamente bem-sucedidos entre bandas independentes no Brasil. 

O caso do Dead Fish, banda de Hardcore capixaba, é provavelmente o mais marcante. 

Com seu projeto para custear a gravação de seu sétimo álbum34 de estúdio, mediante o 

Catarse35, o grupo arrecadou uma grande quantia36 em dinheiro em apenas 45 dias de 

campanha, se tornando, assim, o mais bem-sucedido projeto musical37 de financiamento 

coletivo do país. Mesmo a banda já estando na ativa há mais de 20 anos, o que teria feito 

o grupo obter um público fiel que segue de perto sua carreira, é notório como o 

crowdfunding se torna um mecanismo digital de suma importância para que bandas 

independentes possam desenvolver projetos musicais que contem com a colaboração 

ativa de seus fãs, tendo em vista que são eles que determinam se este projeto tomará 

forma, tornando, assim, sua execução possível. Portanto, há uma troca direta entre 

                                                           
33. Sites que têm um sistema de financiamento coletivo virtual. Têm como objetivo possibilitar a realização 

dos mais diversos tipos de projetos – musicais, cinematográficos, ativistas, entre outros – através da 

colaboração financeira de apoiadores que tenham interesse para eles serem realizados. Entre os sites mais 

conhecidos estão o Catarse, ComeçAki e Kickante.   
34. Intitulado “Vitória”. 
35. Site mais popular em financiamento coletivo no país. 
36. R$258,510,01 para ser mais exato. 
37. A banda estipulou R$60,000,00 para a viabilização do projeto.   
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produtores/consumidores, ocasionando, assim, a desverticalização entre esses dois polos 

que parecem estar mais borrados do que nunca. 

Assim sendo, é notável o quanto o desenvolvimento tecnológico ocorrido durante 

o passar dos anos proporcionou profundas mudanças nas dinâmicas que englobam a 

música dita “independente”. Envolta em um contínuo processo de reconfiguração devido 

ao surgimento de novos agentes, novas tecnologias e ferramentas digitais, a música 

independente foi se redefinindo historicamente através da presença de processos 

contínuos que modificaram a forma como os “independentes” atuam em relação ao 

mercado, ao público, às suas cadeias musicais, entre outros fatores que são 

preponderantes para que seus trabalhos alcancem os objetivos estipulados de acordo com 

suas aspirações específicas.  

No capítulo seguinte, serão descritas as “biografias” e “trajetórias” musicais 

(VELHO: 1981) dos interlocutores que compuseram esta pesquisa, de modo a apresentar 

aos leitores deste trabalho como se deram os processos de inserção em seus respectivos 

espaços de atuação musical independente. 
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CAPÍTULO 3: “BIOGRAFIAS” E “TRAJETÓRIAS MUSICAIS”: CAMINHOS 

PERCORRIDOS PARA INSERÇÃO NO MUNDO DA MÚSICA 

 

 Neste capítulo farei a apresentação dos interlocutores que compuseram a pesquisa 

descrevendo, assim, de que forma foram desenvolvidos seus processos de inserção na 

música e os espaços percorridos para que os diálogos fossem possíveis. A partir disto, 

busquei fazer uma breve reconstituição de suas formações musicais através das ideias de 

“biografias” e “trajetórias” desenvolvidas por Gilberto Velho (1981) de modo a 

contextualizar suas posições em relação a como estão atuando na música independente 

no contexto atual da cidade de Natal/RN. Por outro lado, também desenvolverei reflexões 

em torno da minha inserção no campo e na forma como interagi com os colaboradores 

deste estudo sobre música independente de modo a descrever algumas das experiências 

vividas enquanto pesquisador na interação com os músicos e/ou produtores em diferentes 

espaços. 

 

2.1 ChaosFace 

 

Meu contato inicial com o ChaosFace deu-se através de seu vocalista/guitarrista, 

Márcio Rodrigues. Como tinha consciência de que tinha uma banda, achei que seria 

interessante podermos conversar sobre suas atividades. E, como Márcio também tinha 

conhecimento de que eu estava desenvolvendo uma pesquisa sobre a música 

independente de Natal, eram boas as chances dele estar à disposição para falar comigo, 

visto que já havíamos conversado algumas vezes sobre a temática no dia-a-dia 

universitário e de eventos da cidade. Dessa forma, entrei em contato com ele para que 

pudéssemos dialogar sobre as atividades que vinha desenvolvendo com seus 

companheiros de banda. Após alguns breves contatos através da Internet, Márcio me 

convidou a comparecer em uns dos ensaios da ChaosFace, que ocorreria no estúdio 

Warsong38, para que pudéssemos conversar com mais afinco sobre a banda e suas 

atividades. 

  

                                                           
38. Localizado na Zona Sul de Natal. 
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O ensaio da ChaosFace no Warsong 

Chegado o dia combinado, dirige-me até ao estúdio para acompanhar o ensaio do 

ChaosFace. Em um primeiro momento, tive a impressão de ter sido recebido com certa 

desconfiança, tendo em vista que, logo após a primeira apresentação aos outros 

componentes da banda, o guitarrista Eduardo questionou Márcio: “você traz alguém para 

assistir o ensaio logo quando a gente ainda está pegando as músicas”. No entanto, Márcio 

logo interveio dizendo que na verdade se tratava de um amigo da UFRN e que estava 

fazendo um trabalho para a universidade. Assim, não teria nenhum tipo de problema.  

Os integrantes começaram então a ligar e equalizar seus respectivos equipamentos 

para tirar a melhor sonoridade possível. Todavia, houveram alguns problemas com 

relação a guitarra de Márcio. O pedal39 de sua guitarra estava dando mal contato, o que 

provocava constantes falhas no som. Neste momento, minha ajuda acabou sendo 

solicitada. Enquanto mexia na fiação e configurações do pedal, ao mesmo tempo, eu 

tocava sua guitarra para ver se as falhas paravam de ocorrer, porém, depois de várias 

tentativas mal-sucedidas, dei a dica de que o problema, na verdade, poderia ser decorrente 

da fonte de energia do pedal. Após conseguir outra fonte para fazer o teste, a guitarra de 

Márcio voltou a funcionar normalmente.  

Esse acontecimento demonstra como o antropólogo pode ser requisitado de 

alguma forma no trabalho de campo e isso acaba se tornando uma forma de negociação 

para manter-se em contato com os interlocutores. Essa participação ativa em uma certa 

atividade que está sendo desenvolvida no momento permite ao etnógrafo descontruir a 

distância entre o “pesquisador” e o “pesquisado”, inserindo-se, assim, nas atividades que 

está procurando descrever. Neste sentido, o antropólogo passa a ser mais um integrante 

do evento que está ocorrendo, podendo alterar o curso da ação que está sendo 

desenvolvida no momento. Minha ajuda para solucionar o problema da guitarra de Márcio 

fez com que a distância em relação aos outros integrantes da banda fosse diminuída, pois 

estavam com certo receio em relação a minha presença no ensaio. Percebendo que esta 

era uma oportunidade de conseguir uma aproximação, enquanto manuseava a guitarra, 

toquei estrategicamente músicas do Metallica40 para que tivessem consciência que eu 

                                                           
39. Pedais de efeito: são usados para manusear os tipos de sons que os músicos querem tirar de seus 

respectivos instrumentos. No caso de Márcio, ele usava um pedal de distorção para tirar uma sonoridade 

mais “pesada” de sua guitarra.    
40. Banda norte-americana de Trash Metal, estilo tocado pela ChaosFace.  
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também tinha um pouco de conhecimento sobre o subgênero musical da banda. Neste 

momento, pude notar que tanto o guitarrista quanto o baixista (Pedro) estavam prestando 

atenção nas músicas que estava tocando.  

Portanto, como visto neste caso, cabe ao etnógrafo perceber esses pequenos 

detalhes e oportunidades para seguir os melhores caminhos metodológicos durante o 

trabalho de campo. Após me ver posicionado em sua situação não esperada, tive a 

oportunidade de usar uma habilidade própria para poder colaborar com as atividades que 

estavam sendo desenvolvidas naquele dado momento. O campo pode proporcionar ao 

etnógrafo esse tipo de participação ativa.  

No decorrer do ensaio pude perceber que de fato a banda tinha algumas músicas 

que ainda não estavam sendo executadas de forma perfeita, tendo que ser repetidas 

diversas vezes. No entanto, o Chaosface tinha uma estratégia para tentar contornar essa 

situação. Os integrantes usavam seus smartphones de modo a conseguirem escutar os 

trechos das músicas as quais não estavam conseguindo tocar de forma satisfatória. Para 

isso, eles colocavam o autofalante do celular encaixado com o microfone para ressoar por 

toda a sala. A partir disto, eles discutiam quais partes precisavam ser melhoradas. Ou seja, 

as ferramentas à disposição eram usadas de formas criativas para poder de alguma 

colaborar com o melhor desenvolvimento do ensaio. Isso reflete como as novas 

tecnologias fazem cada vez mais parte integrante do cotidiano musical dos indivíduos. 

Por mais que essa prática descrita possa parecer irrelevante, demonstra as inúmeras 

possibilidades de uso que o manuseio das novas tecnologias pode trazer para o 

desenvolvimento de atividades no âmbito da música, através de “usos criativos41” como 

este (Scalco, 2012). 

O ensaio então foi se desenrolando durante cerca de duas horas. Após todos os 

integrantes arrumarem e guardarem seus equipamentos, fomos até à parte externa do 

Warsong para que pudéssemos conversar melhor. Em frente à porta de entrada do estúdio, 

tinha um pequeno espaço com mesas e cadeiras, acredito que com o intuito de ser uma 

espécie de local de “vivência” para as bandas que têm horário marcado para ensaiar. Foi 

acordado que este seria um bom espaço para podermos conversarmos.  

                                                           
41. Para maior aprofundamento na temática sobre os usos criativos de computadores em grupos populares, 

consultar a tese “Máquinas, conexões e saberes: as práticas de inclusão digital em família de grupos 

populares”, defendida em 2012 por Lucia Scalco.    
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O nascimento da ChaosFace 

 A ChaosFace foi uma das poucas bandas com as quais tive a oportunidade de 

conversar com mais de um integrante ao mesmo momento. Isso permitiu um maior 

dinamismo no desenvolvimento do diálogo, tendo em vista que ao direcionar uma mesma 

pergunta para todos os presentes, além de surgirem diferentes pontos de vistas, era 

possível a cada integrante complementar a fala do outro, deixando a conversa mais fluída 

e aberta. Após no estabelecermos, começamos a conversar sobre a banda. Pedi para 

falassem um pouco sobre o início do grupo. Pedro disse que a formação da banda teria 

sido através do constante contato com Pedro Augusto, antigo guitarrista da banda. Por 

estudarem juntos, eles acabavam sempre tocando juntos e daí teria surgido a vontade de 

formarem uma banda. Após isso, eles teriam tido a oportunidade de ver Márcio tocando 

em um show, chamando-o, assim, para se juntar a eles para formarem uma banda de Trash 

Metal. Pedro lembrou que no princípio, teriam tido mais dois integrantes: Daniel e Paulo 

Victor42.  

Igualmente a outras bandas com as quais tive contato, o início do ChaosFace teria 

sido predominante baseado em covers, sobretudo, do Megadeath e Metallica, duas das 

bandas de Trash Metal mais conhecidas do mundo.  Márcio comentou que, inicialmente, 

esses grupos tinham sido muito influentes na composição de suas primeiras músicas 

autorais, o que era refletido na própria sonoridade do grupo, relembrando, assim, que a 

primeira oportunidade da ChaosFace para se apresentar em show teria surgido logo após 

o primeiro ensaio da banda, quando já tinham começado a criar músicas autorais, em 

evento realizado no Dosol43. Após este show, Paulo Victor teria saído da banda para se 

dedicar exclusivamente a Concílio de Trento, tornando, assim, a Chaosface em um 

quarteto definitivo, formação existente até hoje.  

 

2.2 Shilton e a Born to Freedom 

 

Já conhecia Shilton há um bom tempo devido a frequentarmos basicamente os 

mesmos eventos musicais da cidade e por termos alguns amigos em comum. Após a 

trocarmos algumas mensagens falando sobre alguns eventos que estavam para acontecer 

                                                           
42. Paulo Victor, atualmente, é integrante da Concílio de Trento, outra banda interlocutora desta pesquisa.  
43. Casa de show localizada na Rua Chile, no bairro da Ribeira. 
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na cidade, resolvi introduzir algumas questões relacionadas à pesquisa. Pontuei que 

estava desenvolvendo um trabalho sobre música independente, e que gostaria de saber 

sua disponibilidade para que pudéssemos dialogar em torno de assuntos relacionados à 

temática, tendo em vista sua atuação ativa no cenário musical da cidade há pelo menos 

uma década. Dessa maneira, acordamos de nos encontrar em um evento no Faster Pizza44, 

para que, assim, pudéssemos ter este contato prévio, para, posteriormente, podermos 

conversar com mais profundidade. 

Chegando o dia combinado fui até o local do evento. Quando cheguei no espaço, 

Shilton estava acompanhando a apresentação da Joseph Little Drop45. Logo, como o show 

estava em andamento, preferimos esperar seu encerramento para que pudéssemos 

conversar. Depois de assistir algumas músicas do grupo, fomos até à parte externa do 

Faster Pizza para não sermos interrompidos pelo som alto e o constante fluxo de pessoas. 

Shilton, então, indagou quais seriam as temáticas abordadas em minha pesquisa para ter 

uma maior noção de como poderia colaborar com a mesma. Respondi que estava focado 

principalmente em questões referentes à música independente, e que, se possível gostaria 

falasse sobre as atividades que já tinha – e estava – desenvolvendo no circuito musical na 

cidade, comentando, assim, sobre suas antigas bandas e seu atual projeto musical (Born 

to Freedom), entre outros fatores que envolvessem sua relação com a música de forma 

geral.  

Como Shilton é uma pessoa bastante conhecida dentre os frequentadores do 

cenário musical da cidade, éramos constantemente interrompidos por pessoas que 

estavam presentes no evento, dificultando um pouco nosso diálogo. Assim, combinamos 

de nos encontrar em sua residência em outro momento, de modo a termos mais tempo e 

“tranquilidade” para desenvolvermos uma conversa mais abrangente.  

 Como Shilton tem uma semana bastante atarefada devido ao seu trabalho como 

assistente administrativo no IFRN, tivemos algumas dificuldades para encontrarmos um 

horário que contemplasse um tempo livre para dialogarmos. No entanto, após algumas 

semanas mantendo contato através do Facebook, conseguimos nos encontrar em sua 

residência. Ao chegar em sua casa na data combinada, adentrei em sua sala de estar 

notando o quanto estavam espalhadas por todo seu espaço diferentes produtos musicais 

                                                           
44. É uma pizzaria localizada no centro da cidade que possui um pequeno espaço na parte de atrás do recinto, 

onde são realizados shows de bandas independentes quase que semanalmente.  
45. Banda local de punk rock. 
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como CDs, discos de vinil, pôsteres, cartazes, entre outras “decorações musicais” que 

compunham sua residência. Após me mostrar alguns CDs dos quais dividíamos o mesmo 

gosto, passamos a falar da sua formação musical. 

 

O processo de formação da Born To Freedom 

Por volta do ano de 2003, Shilton teria formado sua primeira banda cover com os 

amigos de colégio. Através de uma rede de contatos criada com os outros integrantes e 

seus amigos, teria tido acesso ao material de duas bandas locais fundamentais para sua 

“formação musical”: White Myself e Raça Odiada46. Shilton lembra que quando escutou 

essas bandas, instantaneamente teve um insight “é disso que eu gosto, é isso aqui que eu 

quero escutar”. Assim, através deste acontecimento, teria surgido sua motivação para ter 

uma banda autoral de Hardcore na qual pudesse aplicar algumas de suas influências 

musicais.   

E era isso, a gente era correr atrás de bandas, sacar o que acontecia localmente 

e você queria fazer parte de tudo aquilo. Aí o passo inicial de fazer parte era ir 

aos shows, só que parte dessas bandas foram acabando, outras surgindo, aí no 

processo de vida você vai meio que mudando sua forma de participar disso 

tudo. Aí chegou um ponto da minha vida que eu queria ter uma banda no meio 

disso tudo aí, quero tocar, quero fazer essas paradas aí. Tocar Hardcore, que é 

o som que eu curto. 

Ao perceber a existência de bandas locais desenvolvendo suas atividades de forma 

independente, Shilton teria se sentido tentado a estar neste meio para poder participar 

ativamente do movimento que estava sendo feito na cidade naquele dado momento.  

Dessa forma, em meados de 2006, deu seus primeiros passos como integrante de uma 

banda autoral. Isto ocorreu através de um convite de um amigo que tocava na banda 

Damage, 

(...) Eles não estavam muito satisfeitos com o vocalista, aí eles me chamaram 

para fazer a participação num rolê, num evento que se chamava “new 

generation”. Aí os caras gostaram de mim cantando, aí eles estavam gravando 

uma coletânea do new generation47 (...) aí me chamaram para cantar, aí a gente 

começou a tocar, a querer espaço. 

A partir disto, Shilton, juntamente com a Damage – que posteriormente mudaria 

seu nome para Reação Adversa – teria passado a buscar mais oportunidades para poder 

tocar, chegando a realizar, em apenas um mês, cinco apresentações, número este que 

                                                           
46. Antigas bandas de Hardcore de Natal. Ambas não estão mais na ativa. 
47. Antigo evento realizado quase que mensalmente no DoSol, que tinha o intuito de dar oportunidade para 

novas bandas da cidade terem a experiência de tocar em show  
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considerava bem alto para uma “banda nova e sem experiência, de mediana para ruim né, 

tentando se afinar ainda”. No entanto, com o passar do tempo, os shows teriam começado 

a ficar bem mais escassos, e a banda começou a se torna menos ativa. Entretanto, um 

acontecimento que teria sido bem marcante para Shilton foi a frustação de a Reação 

Adversa não ter conseguido se apresentar em um show do Sugar Kane48, tendo sido 

relegado pela produção do evento. Isso teria feito com que parasse de criar expectativas 

em relação a dependência de outras pessoas para ter oportunidades de tocar novamente. 

Ou seja, Shilton teria percebido que, caso quisesse que a Born to Freedom se apresentasse 

em bons eventos, teria que organizá-los por si próprio. Assim, com essa mentalidade, 

acabou organizando seu primeiro evento no DoSol: o “Noise Fest”.  

O “Noite Fest” teria tido como conceito promover uma integração entre “cenas” 

de estados vizinhos como Pernambuco e Paraíba. No entanto, teria surgido um problema 

comumente enfrentado para quem trabalha com produção independente: a questão 

financeira. Mesmo tendo recebido um bom público, Shilton não teria conseguido arcar 

com todas as despesas necessárias para a realização do “Noise Fest”. No entanto, apesar 

deste imprevisto, a experiência teria sido bastante válida para a forma como se posiciona 

até hoje como músico/produtor independente 

Aí lembro que eu fiquei devendo por um tempo, mas tipo, foi uma das melhores 

dividas da minha vida. Por que a partir desse show a coisa começou a girar. 

Foi o show que a gente tocou para mais gente, a gente fez um bom show...desse 

show a galera já convidou para outro show que tinha na época 

Este tipo de discurso é central no “ser independente”. É de suma importância para 

uma banda se manter ativa procurar desenvolver não apenas atividades relacionadas 

diretamente à sua música, mas buscar tomar iniciativas que possam de alguma forma 

agregar pessoas que pertencem não apenas ao seu próprio cenário musical, mas também 

de outras cidades e estados vizinhos, como teria sido o caso do Noise Fest. Este modus 

operandi é a essência do DIY49, o que teria possibilitado ao Reação Adversa a formação 

de vínculos com outras bandas,  

Aí a gente gravou um EP, gravou uns discos que a gente ia fazendo com a 

galera. Aí começaram a surgir pessoas de outros estados interessados em levar 

a gente para tocar lá. E o contrário também, a gente começou a chamar mais 

bandas para virem tocar aqui. Aí começou a criar uma rede. Na real uma rede 

entre a gente. Essa rede já existia. Galera que produzia no Dosol, galera nos 

festivais, já tinham suas redes. 

                                                           
48. Banda paulista de Hardcore. 
49. Sigla para “do it yourself”, traduzido literalmente como “faço você mesmo”.  
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Neste sentido, uma prática comum na música independente é a constante 

colaboração entre bandas de diferentes estados. Esta é uma forma de tornar viável 

produzir eventos que contem com a presença de bandas de múltiplas cidades, 

possibilitando, assim, a criação de rede(s) em sentido translocal (Appadurai, 1995). Na 

medida em que novos shows vão sendo organizados, surgem oportunidades para que 

novos vínculos – não apenas no sentido musical – sejam formados. A partir de iniciativas 

como estas, Shilton falou que teria passado a ter mais contato com bandas de Recife, João 

Pessoa e Maceió. E, através dessa interação com pessoas de outras cidades/estados, o 

Reação Adversa passou a “girar” com mais frequência entre diferentes polos musicais do 

país, o que teria feito Shilton ter um insight: passar a investir com mais intensidade em 

seu lado de produtor de eventos, 

E a gente começou a trazer as bandas que a gente queria ver efetivamente. Em 

2008, rolou a oportunidade, a galera do No Skill estava trazendo o Garage 

Fuzz, aí os caras “ô, vem tocar aqui com o Garage Fuzz em João pessoa, e 

outra, tem como fazer em Natal?” Aí eu “bora, vamos fazer! ”. Nossa, foi um 

show! (...) E aí teve muita gente que não acreditou que eu ia conseguir fazer o 

Garage Fuzz, achanado que era caô. Velho, quando começou o show tinha 

gente chorando! E eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. 

Neste ponto da conversa aconteceu algo curioso: entre essas pessoas bem felizes 

por ter a oportunidade de ver um show do Garage Fuzz50 em Natal estava eu. Como não 

sabia que tinha sido o organizador do show, fiz questão de agradecê-lo, mesmo sendo 

com 7 anos de atraso51. Shilton riu, dizendo que era justamente por esses tipos de reação 

que o fazia se sentir realizado, mesmo isto não lhe trazendo retorno financeiro. E, de 

acordo com ele, isso não foi um acontecimento que teve impactos somente na questão 

musical de sua banda, mas também no âmbito pessoal,  

Aí depois do Garage Fuzz foi outro momento para gente. Se depois daquele 

“não” no Sugar Kane, que levou a uma reflexão, não to dizendo que não foi 

injusto, to dizendo que foi muito válido naquele momento, nos levou a uma 

reflexão nos levou a pensar na banda, a pensar na cena, e pensar em mim. 

Essa reflexão teria demonstrado como a forma que Shilton agia enquanto 

integrante de uma banda tinha sido influenciada diretamente pela forma como se portava 

em relação a outros aspectos de sua vida. A ideologia do “faça você mesmo” teria o 

incentivado a produzir diferentes eventos não voltados apenas para a música, mas que 

também promovessem debates em torno de temáticas que achava válido serem discutidas 

                                                           
50. Banda originária da cidade de Santos, São Paulo. 
51. Este show foi realizado no ano de 2008. 
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como no caso da criação do já extinto “Coletivo Chuva Negra52”. Shilton também lembra 

que chegou a criar um selo53 independente. No entanto, o selo terminou após lançarem o 

CD de apenas uma banda, o Todos Contra Um54. Inclusive, relembrou que todo o processo 

de criação e distribuição do CD teria sido feito caseiramente “no do it yourself mesmo, 

copiamos os discos, fomos na gráfica, separamos e cortamos as capinhas e fez a parada 

toda”.  

Nesta fase, o Reação Adversa passou por um “desmanche” devido a divergências 

ideológicas entre os integrantes, o que teria feito Shilton se dedicar cada vez mais à parte 

de produção de eventos. Assim, ficou sem banda por alguns anos. No entanto, em um 

encontro com um antigo amigo, Felipe Gembroso – atual vocalista da Psicomancia55 – 

teria surgido novamente a vontade de formar uma banda. Diferentemente do Reação 

Adversa, que teria terminado por divergências de ideias entre os integrantes, Shilton 

queria convidar pessoas que de fato tivesse afinidade pessoa, e, para isso, faria uma 

escolha minuciosa para não que ocorressem os momentos conflitos existentes no Reação 

Adversa. Dessa forma, após alguns meses escolhendo os novos integrantes – entre eles 

Felipe Gembroso – nascia a Born to Freedom.  

 

2.3 Cássio Zambotto e seu homestudio 

 

 Apesar de nunca ter tido contato direto Cássio Zambotto, seu nome não me soava 

estranho. Ao conversar com um antigo amigo que tinha gravado recentemente uma 

música com sua banda56, perguntei com quem e onde tinha sido feita a gravação. E a 

resposta foi Cássio. Após conseguir seu contato através do Facebook, notei na lista de 

atividades desenvolvidas alocadas em seu perfil o porquê de já ter ouvido falar sobre seu 

nome em algum momento: ele já havia sido o responsável pela produção/gravação de 

                                                           
52. Coletivo que promovia eventos que discutiam a questão do veganismo52 através de rodas de conversa, 

exibição de filmes, culinária vegana e shows das bandas dos integrantes do coletivo. 
53. Um selo tem como papel ajudar a gerenciar a carreira da banda. Ele toma a frente em conseguir a 

participação em shows e festivais de outros estados, divulgação via diferentes meios de comunicação como 

redes sociais, Rádio e TV, prensagem e lançamento de CDs e EPs também em formato físico, tornando-se, 

assim, mais um intermediador das ações desenvolvidas pela banda. Porém, diferentemente das majors, a 

banda tem autonomia para tomar as decisões que lhe convêm. O selo acaba sendo mais um apoio para 

expandir a circulação da banda. O nome do selo também “Chuva Negra”. 
54. Banda potiguar de Hardcore que encerrou suas atividades em 2013. 
55. Outra banda presente nesta pesquisa. 
56. Porém, ele se mudou da cidade de Natal e a banda (Eletric Garbage) também acabou fazendo uma pausa 

em suas atividades por tempo indeterminado.  
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várias bandas independentes da cidade de Natal57. Portanto, achei que seria interessante 

poder conversar com ele sobre seu trabalho e seus posicionamentos enquanto detentor de 

um estúdio musical.  

 Como fiz com a maioria dos interlocutores presentes nesta pesquisa, lhe enviei 

uma mensagem me apresentando e falando sobre o trabalho que estava desenvolvendo, 

perguntando sobre sua disponibilidade. Cássio colocou-se à disposição e pediu para 

marcarmos em um dia no qual não estivesse muito ocupado, tendo em vista que no 

momento tinha alguns prazos a cumprir. De todo modo, marcamos de conversarmos em 

seu estúdio, pois, além de ser uma oportunidade de conhecer o local onde desenvolver 

suas atividades enquanto técnico de som e produtor musical, também seria um espaço 

onde poderíamos conversar sem interrupções. Chegando o dia acordado, dirige-me até 

seu estúdio, em sua residência, em Parnamirim58. 

 Ao chegar em sua residência, dirigimo-nos diretamente para o estúdio, que fica 

localizado em um cômodo na parte da frente de sua residência. Com um espaço bem 

amplo, fiquei impressionado com a quantidade de equipamentos musicais e eletrônicos 

espalhados pelo local. Microfones, fios, amplificadores, mesas de som, bateria e, bem ao 

centro do estúdio – demonstrando sua centralidade no trabalho de Cássio – um 

computador MAC59 com diversos fones de ouvido e caixas de som espalhados ao seu 

redor.  

 Após nos estabelecermos no estúdio, perguntei-lhe quando e como havia 

começado a trabalhar com som. Cássio recordou que, quando ainda morava em Campo 

Grande60, ao frequentar a “cena” de Hardcore da cidade, teria percebido que as bandas e 

seus integrantes gravavam tudo na base do it yourself em um pequeno quarto de um antigo 

amigo. Isso teria “atiçado” sua curiosidade, o estimulando a começar a buscar o 

entendimento em torno da dinâmica que envolve um estúdio através do contato com 

amigos que trabalhavam com produção independente. Assim, Cássio passou a 

compreender melhor como seria o manuseio dos aparatos de gravação, os custos e quais 

os programas necessários para edição de som digital. Logo, teria passado a estudar para 

                                                           
57. Ao colocar suas músicas em plataformas de audição de música online (streaming) ou divulgá-la através 

de redes sociais, as bandas costumam colocar a ficha técnica do CD/EP/música dizendo onde e com quem 

foi gravado, produzido, mixado e masterizado. Daí surgiu a coincidência. Lembrei de já ter visto seu nome 

justamente nessas fichas em algum momento em que escutava uma banda local.   
58. Área metropolitana de Natal. 
59. Computador da marca Apple.  
60. Capital do Mato Grosso do Sul. 
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adquirir as habilidades necessárias para realizar uma gravação e, assim, comprou seus 

primeiros equipamentos61.  

 Cássio recordou que nesse meio tempo, acabou se mudando para Natal por 

motivos familiares. Nesta fase, teria passado a investir ainda mais em sua carreira de 

técnico de som. Para isso, largou seus estudos e o emprego como funcionário público para 

investir unicamente em seu trabalho como produtor musical, relembrando que, mesmo 

que os custos para obter a aparelhagem necessária para desenvolver seu trabalho tenham 

ficado mais acessível financeiramente com o advento das novas tecnologias, isso não 

queria necessariamente dizer que ela teria ficado “barato”, tendo assim, que fazer um 

grande investimento financeiro para que pudesse iniciar seu negócio no âmbito da música 

independente.  

Outro ponto abordado por Cássio foi o fato – apesar de boa parte de seu set de 

softwares ter sido baixado gratuitamente na Internet – de que teria investido considerável 

quantia em dinheiro na aquisição de licenças de softwares de registro/edição musical e 

equipamentos. Para elucidar esses gastos, Cássio apontou para um saco que estava cheio 

de cabos, falando que havia comprado há pouco tempo o que queria teria lhe gerado um 

grande gasto, visto que, devido ao uso constante dos equipamentos, com o tempo 

começam a falhar, e como preza pela excelência em qualidade, procura sempre fazer um 

investimento para que seus equipamentos sempre estejam com o funcionamento perfeito. 

Então, é perceptível o investimento que Cássio realizou durante o passar dos anos 

tanto no referente à montagem de equipamentos, a ambientação da sala62 e a compra de 

licenças de programas essenciais para desenvolver suas atividades. Isso descontrói a ideia 

de que qualquer software possa ser encontrado na Internet, já que, reforçou que sua 

principal plataforma de edição sonora, a Riper63, teria sido adquirida mediante o 

pagamento de uma licença. Essa escolha por este programa foi devido a existência de 

plug-ins64 únicos e centrais para o manuseamento de suas produções65.  

 

                                                           
61. Uma pequena mesa de som e um computador. 
62. A espaço foi arquitetonicamente remodelado para ser um estúdio de gravação. 
63. Ele comentou que a licença premium do programa custou $250 dólares.  
64. São ferramentas complementares que incrementam funções a um determinado programa de computador. 
65. No momento, Cássio está trabalhando ativamente no material de duas bandas colaboradoras deste texto: 

Concílio de Trento e Born To Freedom. 
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2.4 Paulo Henrique e a Kataphero 

 

Paulo Henrique é uma figura bastante conhecida dentro da “cena” independente 

da cidade, sobretudo, do Metal, devido à sua presença na banda Kataphero. Assim, como 

já tive oportunidade de ver algumas de suas apresentações antes da realização desta 

pesquisa, achei que seria interessante desenvolver um diálogo com ele. Após encontrar 

seu perfil no Facebook, enviei-lhe uma mensagem introduzindo-me enquanto estudante 

de Antropologia Social na UFRN que estava realizando um trabalho sobre música 

independente em Natal. Dessa forma, perguntei sobre sua disponibilidade para 

conversamos sobre a temática, já que, por ser uma pessoa que está no meio musical da 

cidade há algum tempo66, poderia discorrer sobre algumas temáticas envolvendo a música 

local. Após nosso contato inicial através da Internet, perguntei-lhe se poderíamos nos 

encontrar in loco, pedido que foi prontamente aceito. Como Paulo Henrique é acadêmico 

do curso de Música – já é formado em Filosofia pela própria UFRN – isso pode ter 

facilitado minha entrada no campo, pois, ao estudar uma temática relacionada à música, 

acabou demonstrando interesse sobre o que eu pretendia pesquisar.  

Chegando o dia combinado, fui até o nosso ponto de encontro: a Escola de Música 

da UFRN. Após chegar, esperei por Paulo Henrique no hall central do local. Durante 

minha espera, percebi o constante som de diferentes instrumentos musicais soando pelo 

ambiente. Violinos, xilofones, trompetes, entre outros, acabaram se tornando mais um 

dos componentes do espaço caracterizado por uma “paisagem sonora” de constante 

musicalização (Vedana, 2007). Isso acaba por demonstrar como seu cotidiano está 

constantemente cercado pela música. Além de sua banda (Kataphero), seu ambiente de 

trabalho e estudo também está constantemente envolto por sonoridades, o que demonstra 

como sua interação com a música “invade” o seu dia-a-dia. Isso foi algo que se fez 

presente em algumas entrevistas que realizei. Devido à disponibilidade de tempo de 

alguns dos interlocutores, nem sempre pude encontrá-los em suas residências devido ao 

fato de desenvolverem diferentes outras atividades, não relacionadas à música, durante o 

dia. Portanto, um caminho metodológico foi “segui-los” em seus cotidianos fora da 

música (Marcus, 1995).  

 

                                                           
66. Além da Kataphero, Paulo Henrique já havia tocado anteriormente em outras bandas, estando, assim, 

realizando shows há pelo menos 15 anos.  
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Os primeiros passos na música 

Indaguei Paulo Henrique sobre como foram seus primeiros passos dentro da 

música. Sua iniciação musical teria sido mediante o acesso a diferentes discos de vinil de 

seus pais no início da década de 90 – o CD ainda não era tão popularizado na época – 

principalmente de artistas oriundos dos anos 60. Todavia, apesar de comentar que o 

acesso a esses artistas teria feito parte da construção de sua musicalidade, quem o 

introduziu à música dita “mais pesada”, sobretudo, o Metal – estilo musical do Kataphero 

– teria sido seu tio por parte de mãe. Isso teria ocorrido principalmente após dar-lhe 

diferentes vinis67 de Rock´n Roll. Entre eles, os mais marcantes teriam sido os discos da 

banda britânica Black Sabbath68. Assim sendo, a construção do gosto musical de Paulo 

Henrique passou diretamente pelas suas relações familiares, o que teria refletido 

diretamente na formação de suas futuras bandas.  

Dessa forma o espaço doméstico configura-se como sendo uma das primeiras 

formas de consumo musical do indivíduo, o que acaba por influenciar também o processo 

de suas formações musicais (Bourdieu, 1979). Por intermédio de seu tio, ele teria tido 

acesso ao Metal, gênero característico de sua banda, e com o qual tem mais afinidade até 

o momento. Ou seja, a construção do seu “gosto” musical passou diretamente pelas suas 

relações familiares. Seus direcionamentos iniciais dentro da música começaram a ser 

percorridos através do contato direto com determinadas bandas/artistas/músicas 

acessados a partir de seus pais ou parentes mais próximos em sua convivência no 

ambiente doméstico, e essa “transmissão” pode ser feita forma involuntária.  

 

As primeiras bandas 

Paulo Henrique teria começado a tocar com seus amigos do colégio em uma escola 

de música que também tinha um estúdio para ensaio, lembrando que, como eram jovens 

na época, ainda não tinham tanta percepção musical e pouco sabiam sobre gravação, 

mesmo sabendo da existência de outras bandas da cidade que já desenvolviam suas 

                                                           
67. Paulo Henrique ainda tem os vinis dados por seu tio. 
68. Considerada uma das bandas pioneiras e mais importantes do Heavy Metal, estando na ativa desde a 

década de 60.  
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próprias produções como Deadly Fate e TerrorZone69, bandas de Metal surgidas no início 

da década de 90 em Natal.  

Outro aspecto recordado por Paulo Henrique teria sido a existência de um canal 

do Mirc70 chamado de “Natal Metal”. Nesta comunidade, várias bandas que já existiam 

ou estavam sendo formadas na época71 se comunicavam por intermédio da Internet, 

desenvolvendo, assim, discussões sobre músicas que gostavam, realizavam trocas de 

MP3, formavam novas bandas, combinavam de ir a eventos/shows juntos, entre outras 

atividades. No entanto, o lado financeiro era também um fator limitador para as ambições 

de Paulo Henrique e seus companheiros de banda. Como ainda eram muito jovens, não 

detinham nenhuma fonte de renda própria, o que dificultava investirem na gravação de 

algum tipo de material para a banda.  

Aqui fica claro algumas das dificuldades enfrentadas por músicos, sobretudo, 

jovens e sem experiência. Ao iniciarem suas carreiras musicais, sejam por fatores 

financeiros e/ou pela falta de conhecimento sobre as etapas que compõe um processo de 

gravação. Se, por um lado, as limitações financeiras dificultam o acesso aos mecanismos 

necessários para o registro de suas obras, a falta de experiência se torna mais um fator a 

ser enfrentado por aqueles que buscam manter suas respectivas bandas na ativa.  

No entanto, com os passar dos anos, Paulo Henrique comentou que passou a 

transitar constantemente entre variadas bandas como FireForce, TwilightFire e Simetria. 

E, a partir da última, relembrou que suas habilidades tanto vocálicas72 quanto 

guitarrísticas teriam começado a evoluir de fato, o que o teria feito se dedicar mais 

ativamente à música. Paulo também comentou que a Simetria chegou até mesmo a tocar 

em João Pessoa e a abrir um show do Angra73 em Natal. Este relato me causou surpresa, 

pois também estive presente em tal evento, porém, só me recordei após seu relato 

histórico.  

O (re)surgimento de antigas recordações previamente esquecidas foram 

recorrentes durante boa parte das entrevistas realizadas com os interlocutores, já que, 

assim como os músicos com os quais troquei informações, frequento o cenário musical 

                                                           
69. Bandas de Heavy Metal de Natal. 
70. Foi um dos programas de computador para conversação online mais utilizados durante o final da década 

de 90 e primeira metade anos 2000. 
71. Entre o final dos anos 90 e princípio dos anos 2000. 
72. Vale pontuar que além de guitarrista, Paulo Henrique é também vocalista da Kataphero. 
73. Banda brasileira de metal melódico. 
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da cidade há pelo menos 10 anos. Assim sendo, os diálogos desenvolvidos não refletiram 

apenas suas “trajetórias musicais”, mas, parte dos meus próprios caminhos. Sob este 

aspecto, memórias foram revividas, tendo em vista que há muito tempo não recordava 

deste acontecimento. Portanto, o trabalho de campo me permitiu fazer a reconstrução das 

minhas próprias vivências dentro do cenário musical da cidade, e, mesmo que não tendo 

contato com os interlocutores naquele dado momento, pude ter o conhecimento de que já 

havia compartilhado algumas “experiências musicais” com os interlocutores presentes na 

pesquisa, mesmo que de forma indireta. Muitos desses reencontros acabaram emanando 

a partir da descrição de suas “biografias musicais” (Velho, 1981). Assim, essa troca entre 

“pesquisador” e “pesquisado” revelou-se muito rica durante o trabalho de campo, o que 

acabou por trazer um caráter mais pessoal às entrevistas realizadas, quebrando uma 

possível formalidade excessiva no diálogo entre ambos.  

Em sequência, como já havia terminado o curso de Filosofia, Paulo Henrique 

frisou que tinha como objetivo expressar seu lado mais contestador através da música. 

Através dela, Paulo Henrique disse que pôde transmitir questionamentos e ideias que 

permeiam sua vida enquanto filósofo, lembrando, assim, a possibilidade de comunicar 

um tipo “ethos” por meio de sua musicalidade74. Ou seja, a expressão de “si” através de 

sua música. E, a partir deste estado pessoal, teria passado a se dedicar àquilo que 

denomina de “Metal Extremo75”, criando, então, canções instrumentais nesta linha 

musical. No entanto, Paulo Henrique apenas teria gravado e deixado suas músicas 

guardadas. Embora nunca tenha lançado nenhuma dessas produções, futuramente 

pretende lançar um CD ou EP compilando essas músicas76.  

 

O surgimento do Kataphero 

Ainda com outro nome que não o atual, Paulo Henrique lembrou que o início do 

Kataphero se deu quando seu irmão – João Felipe que tocava contrabaixo – escutou uma 

das músicas que havia sido criadas por ele, dizendo que as canções lembravam muito 

                                                           
74. Ou seja, tem uma visão da música como algo que vai além da sonoridade em si, percebendo-a como uma 

forma de expressar suas inquietudes em relação ao mundo que o rodeia. 
75. Subgêneros do Heavy Metal caracterizados pela agressividade e peso, as suas letras são compostas de 

temáticas que envolvem satanismo, niilismo, morte, entre outros assuntos ditos “polêmicos”.   
76. Inclusive, Paulo Henrique tem um perfil no MySpace, programa no qual organiza suas produções 

individuais. E, justamente através dessas criações individualizadas, que sua atual banda (Kataphero) teria 

surgido. 
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algumas bandas das quais eles admiravam e, consequentemente, os influenciavam no 

início de suas carreiras musicais. Após isso, teriam resolvido formar a banda, começando 

a chamar outros integrantes para os instrumentos restantes. As primeiras músicas 

utilizadas teriam passado por um processo de (re)construção com a participação dos 

outros integrantes da banda, com cada um buscando acrescentar um pouco de suas 

influências individuais na sonoridade do grupo. Eles, então, teriam usado alguns 

programas de edição de áudio digital para modificar algumas gravações de Paulo 

Henrique para que essas pudessem ter a “identidade” de todos na banda e não apenas 

aspectos individuais.  

 

2.5 Felipe Gembroso e a Psicomancia 

 

O meu contato inicial com Felipe Gembroso se deu por intermédio de Shilton, da 

Born to Freedom. Da mesma forma que alguns outros interlocutores, como o próprio 

Shilton e Paulo Henrique, eu já “conhecia” Gembroso por vê-lo constantemente 

participando de alguns eventos – não apenas musicais – que aconteciam na cidade de 

Natal. Dessa forma, Shilton comentou que seria interessante conversar com ele, tendo em 

vista que ambos já estavam a muito tempo “nos corres” do Hardcore. Dessa forma, 

Gembroso e eu tivemos a oportunidade de conversarmos rapidamente em um evento 

(Quadrilha Hardcore) no Dosol, onde trocamos contato para marcamos um dia no qual 

pudéssemos dialogar com mais tranquilidade. Como durante a semana Gembroso é aluno 

de wrestling77 na UFRN, achamos que seria mais conveniente para ambos nos 

encontrarmos na universidade momentos antes de seu treino, próximo ao ginásio aonde 

treina.  

 

A “trajetória musical” de Gembroso e o processo de formação da Psicomancia 

Como sempre venho procurando fazer com todos os interlocutores, perguntei lhe 

quais tinham sido seus primeiros contatos com a música e a consequente formação de 

suas primeiras bandas. Gembroso relembrou que muito do seu contato inicial teria sido 

em decorrência da vivência com amigos tanto da escola quanto do bairro em que 

                                                           
77. Tipo de arte marcial. 
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morava78. Ao ficar sabendo que um antigo amigo (Hélder) da escola tinha uma banda de 

Rock que tocava covers de bandas como Nirvana79, Planet Hemp e Legião Urbana, entre 

outras bandas, Gembroso teria começado a aprender a tocar baixo com outro amigo 

(Eduardo), surgindo, assim, a vontade de “fazer um som” com seus amigos. 

Vale perceber – na fase de aprendizagem – o quanto a transmissão de 

conhecimento musical é muitas vezes através da oralidade e da prática em conjunto. 

Mesmo aqueles que vêm de uma família com certa bagagem dentro da música80, acabam 

realizando seus primeiros acordes por conta própria ou por intermédio de amigos mais 

próximos. Nem sempre o desenvolvimento de técnicas e habilidades em algum tipo de 

instrumento se dá através do ensino “regrado”, ou ainda, através de cursos e aulas, mas 

baseado, sobretudo, na prática e na convivência próxima a outros músicos.  

Na medida em que dialogávamos, uma dificuldade ficou muito evidente: a 

constante chegada de companheiros de treino de Gembroso. Erámos constantemente 

interrompidos durante a entrevista. Algumas vezes, Gembroso chegava a perder o 

raciocínio e tinha dificuldade em retornar ao ponto que estávamos conversando. 

  Como os interlocutores têm outras atribuições cotidianas que não a música, minha 

aproximação junto a eles foi por várias vezes dificultosa. Assim, a estratégia 

metodológica que utilizei durante todo o período de campo foi conseguir, de alguma 

forma, encontrá-los em seus cotidianos fora da música de forma a poder dialogar com 

eles, porém, muitas vezes essa alternativa se tornava falha. Como geralmente os 

encontrava entre seus diferentes compromissos diários, a falta de tempo disponível para 

diálogo limitava o meu aprofundamento dentro das temáticas que queria abordar em 

relação às suas experiências musicais.  

Além dessa própria limitação, ainda houve diferentes percalços. Por exemplo, 

durante o decorrer de minha entrevista com Gembroso, em torno de sete pessoas se 

aglomeraram em nossa volta, inclusive, prestando atenção à nossa conversa. Todavia, 

essa limitação pôde, em algum nível, ser transformada em “trunfo”. A partir da interação 

com interlocutores “não previstos” no decorrer do campo, novas informações puderam 

ser levantadas. Neste sentido, ao passo que Gembroso narrava algumas de suas “histórias 

                                                           
78. Barro Vermelho, localizado na zona leste de Natal.  
79. Banda norte-americana de grunge. 
80. Caso de Paulo Henrique, que já tinha uma certa “veia musical” adquirida de gerações passadas de sua 

família. 
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musicais”, surgiam nomes em comum para seus companheiros que acompanhavam a 

entrevista, o que fazia com que criassem curiosidade sobre o que estava sendo narrado. 

Isso fazia com que Gembroso lembrasse de alguns acontecimentos, tornando, assim, a 

narrativa mais completa. Logo, durante o campo surgiram alguns antropólogos de 

“ocasião”, que tiravam tantas dúvidas quanto eu. Portanto, enquanto por um lado essa 

aglomeração dificultava o diálogo, por outro mostrou-se provedora de novas informações. 

Retornando à trajetória de Gembroso e da Psicomancia, em meados do ano de 

2002 teria sido o período em que teria começado a gravar alguns CDs de forma caseira, 

compostos por suas primeiras músicas autorais. No entanto, Gembroso comentou que 

como todos os integrantes ainda não tinham muita habilidade tocando seus respectivos 

instrumentos, suas produções iniciais teriam sido bem simples – musicalmente falando – 

ou como nas palavras de Gembroso “naquele estilo bem punk rock81 de três notas só e 

rápido”. Neste contexto, comentou que teriam continuado ensaiando mesmo não tendo 

consciência da dimensão de como se portarem enquanto banda, o que teria feito com que 

suas músicas, na sua visão, não tivessem boa qualidade. Entretanto, um acontecimento 

teria sido de vital importância para o que a Psicomancia se tornou hoje: o convite para o 

show da Opinião Formada.  

Após esse convite, Gembroso e seus companheiros de banda teriam começado a 

discutir sobre qual seria o nome definitivo do grupo. Devido ao gosto compartilhado entre 

eles pela banda brasileira de “Trash metal” Sepultura, primeira sugestão teria sido colocar 

“Necromancia”, nome inspirado na música “Necromancer”. No entanto, Gembroso teria 

lembrado que já existia uma banda com este nome sugerindo outra nominação “então 

bota Psicomancia. Por fim, ao ver qual era o significado82 da palavra, concluiu “é esse 

mesmo! Bem assustador!”.  

 

2.6 Paulo Victor e a Concílio de Trento 

 

                                                           
81. O punk rock, principalmente após o surgimento na década de 70 da banda americana Ramones, tinha 

como uma de suas principais características a simplicidade de suas músicas, normalmente compostas por 

pequena variação de acordes de fácil execução. Devido a isto, era, e ainda é, muito comum para músicos 

iniciantes que gostam deste estilo buscarem reproduzir suas músicas como forma de aprender a tocar algum 

instrumento. 

82. Psicomancia é uma arte de adivinhação através da evocação das almas de mortos.  
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 A forma como eu tive contato com Paulo Victor foi uma das mais “inesperadas” 

dentre os interlocutores com os quais dialoguei durante a pesquisa. Certo dia, estava lendo 

algumas notícias de um site83 sobre música que acompanho quase que diariamente. Dentre 

elas, uma me chamou a atenção. Era uma matéria falando sobre um jovem natalense que 

havia criado um vlog84 que tinha como temática falar sobre as características da 

sonoridade de álbuns de bandas autorais do estado do Rio Grande do Norte. Achei o 

conceito do vlog muito interessante e, por isso, tive a ideia de entrar contato com o 

idealizador do projeto.  

Como na matéria tinha o nome completo de Paulo Victor, não tive muita 

dificuldade para encontrar seu perfil no Facebook. Ao ver as informações de sua página 

na rede social percebi que também era integrante da Concílio de Trento, banda que já 

tinha tido a oportunidade de assistir ao show há alguns meses atrás, e citada, também, por 

outros interlocutores como Márcio da Chaosface. Logo, lhe enviei uma mensagem 

explicando que era estudante de Antropologia Social na UFRN e que estava fazendo uma 

pesquisa sobre a música independente de Natal, perguntando, assim, sobre sua 

disponibilidade para conversarmos sobre suas atividades tanto no vlog quanto na Concílio 

de Trento. Paulo Victor se mostrou muito solícito, colocando-se, assim, à disposição para 

conversarmos em um local de comum acordo para ambos, o IFRN85. Achamos melhor 

conversamos durante a semana, tendo em vista que poderíamos nos encontrar após suas 

aulas86.  

 

Os primeiros contatos com a música 

Paulo Victor teria passado boa parte da sua infância e adolescência escutando 

músicas que seu pai lhe mostrava em casa. Assim, o estilo musical mais comumente 

tocado em sua residência era o Rock, sobretudo, internacional, composto por bandas 

como Beatles, Rolling Stones e The Who. Seu pai, também, tinha o hábito de lhe mostrar 

vários DVDs com diferentes shows de bandas das quais gostava, porém, Paulo Victor 

recordou que teria sido escutando sons mais “pesados” através dos amigos de colégio que 

                                                           
83. whiplash.com.br 
84. Espécie de blog que transmite conteúdo predominante através de vídeos online.  
85. Instituto Federal do Rio Grande do Norte, localizado no bairro de Lagoa Nova, Zona Sul de Natal. 
86. Paulo Victor é estudante de curso integrado do IFRN. 
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teria lhe direcionado a gostar de um estilo de música mais “agressivo”, principalmente 

após conhecer o Iron Maiden87.  

Após essa “transição”, Paulo Victor disse que teria sido através da formação de 

novos amigos na escola a motivação para se aprofundar ainda mais em estilos musicais 

ditos mais “pesados”, visto que teriam lhe mostrado diferentes tipos de música e bandas 

com as quais ainda não tinha tido contato no âmbito familiar. Outro fator que teria lhe 

instigado a um contato mais intenso com a música – e com pessoas que gostavam de 

música – teria sido a existência de um projeto musical em sua escola que disponibilizava 

um estúdio para aulas de bateria e violão para iniciantes, possibilitando, assim, a Paulo 

Victor ter seus primeiros contatos com algum tipo de instrumento, pois, em suas palavras: 

“aí eu pirei nessa parada de tocar violão”. Logo, a existência desse incentivo no âmbito 

da formação musical em seu contexto escolar teria sido o grande ponto de transição de 

Paulo Victor na sua relação com a música e na busca por novas sonoridades que lhe 

contemplassem em algum nível.  

 

A formação da Concílio de Trento 

 Paulo Victor relembrou que Thomas, o atual vocalista da Concílio de Trento, 

havia estudado com ele ainda durante o processo de alfabetização. Neste período, Thomas 

teria pego o livro que constava a lista dos formandos de sua turma para procurar o nome 

de Paulo Victor, e, posteriormente, adicioná-lo no Orkut. Ao ver o perfil de seu antigo 

amigo, ele teria visto em suas fotos alocadas na rede social imagens nas quais eles 

aparecia tocando guitarra, e, como Paulo Victor já estava tocando violão, teriam 

começado a conversar sobre música e as músicas que conseguiam tocar no violão e na 

guitarra. Ao escutar que Thomas já tinha banda, Paulo Victor teria revelado sua vontade 

de também fazer parte de uma, o que teria feito com que Thomas o convidasse para ir a 

um ensaio de sua banda “a gente ensaiou, mas era só banda de molequinho mesmo, saca? 

Ir para o estúdio tocar uns covers do Nirvana, AC/DC, sem nem saber a música direito. 

Ia para o estúdio sabendo metade da música e só isso mesmo”.  

Neste processo inicial, Paulo Victor recordou que teria havido uma constante troca 

de integrantes na banda, até chegar a um ponto onde a formação foi estabilizada com as 

                                                           
87. Banda britânica de Heavy Metal. 
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mesmas pessoas. Após a maior fixação de componentes, Paulo Victor lembrou que a 

banda teria tido o seguinte pensamento “ vamos deixar de ser brincadeira e começar a 

compor alguma coisa, pensar como uma banda de verdade”. Segundo ele, essa mudança 

de mentalidade teria acontecido quando a Concílio de Trento passou a desenvolver suas 

atividades com mais solidez, sobretudo ao começarem a fazer músicas autorais “mesmo 

que nos pequenos moldes88”.  

É muito comum bandas em seu início de vida começarem suas carreiras formarem 

grupos musicais voltados para execução de covers. Esse princípio é apoiado pela 

oportunidade de tocar as músicas das bandas que gostam, procurando, assim, desenvolver 

suas habilidades enquanto instrumentistas, e, em consequência, para adquirir 

entrosamento com os outros componentes do grupo através de músicas já gravadas. No 

entanto, com o decorrer do tempo, começa a surgir uma necessidade de começar a 

produzir músicas autorais, e não apenas reproduzir canções de outras bandas. Isso deve-

se ao fato de que quanto mais habilidades são adquiridas com os instrumentos, maior o 

estímulo criativo, algo que apenas reproduzir canções criadas por outros músicos não 

consegue “saciar”. Através da representação de Paulo Victor sobre o processo de 

formação da Concílio de Trento, pode-se perceber que a diferenciação entre ser banda 

cover e ser banda autoral é atribuído a uma noção de “seriedade”. Neste sentido, pode ser 

visto como o momento de transição em que uma banda inicia a criação de uma identidade 

própria e, passa, assim, a traçar seus próprios caminhos no meio musical.  

 

2.7 Garibaldi e o experimentalismo 

 

A ideia de conversar com alguém pertencente ao Coletivo de Música 

Experimental surgiu após eu perceber como esta associação estava realizando ativamente 

ações no referente à organização de eventos relacionados à música independente e outros 

tipos de expressões artísticas como pintura, arte gráfica e fotografia. Através de matérias 

e publicações que lia cotidianamente em blogs, sites e no Facebook, notei como as 

pessoas estavam cada vez mais divulgando shows que tinham seus nomes vinculados ao 

coletivo em diferentes “picos” de Natal. Outro aspecto motivador surgiu, também, depois 

                                                           
88. Pequenos moldes no sentido de ainda não fazer tantos investimentos na banda, mas sim procurando dar 

um “passo inicial” para que as atividades da banda fossem evoluindo gradativamente com a aquisição de 

experiência.  
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do diálogo com alguns dos interlocutores da pesquisa, como Paulo Victor e Shilton, que 

a todo momento fizeram questão de frisar atuação de bandas vinculadas ao Coletivo como 

Tesla Orquestra, Koogu e Talude, têm tido no contexto musical da cidade, 

proporcionando ampla presença no contexto local. Paulo Victor, inclusive, foi quem me 

indicou o contato de Garibaldi, citando que ele era uma das “cabeças” formadoras do 

Coletivo e um dos mais antigos integrantes.  

Eu já sabia quem era Garibaldi por já ter tido a oportunidade de vê-lo tocando 

bateria em shows de algumas de suas bandas como a Tesla Orquestra e o Son of a Witch. 

Mais uma vez, pode-se perceber que devido ao fato de eu ter percorrido diversos pontos 

de shows de Natal por alguns anos, a minha aproximação junto aos interlocutores é 

facilitada no referente à questão de conseguir meios para ter uma comunicação inicial 

com eles89. Ao achar seu perfil no Facebook, enviei-lhe uma mensagem me apresentando 

e falando sobre minha pesquisa. Inicialmente, combinamos de nos encontrar em sua casa, 

que fica localizada no bairro das Quintas90. Todavia, Garibaldi lembrou que, como ia ter 

um compromisso próximo ao shopping Via Direta91, esta seria uma boa oportunidade 

para nos encontrarmos, visto que era um local de fácil acesso ambos. Dessa forma, nos 

encontramos após alguns dias na praça de alimentação do shopping.  

 

Garibaldi e o Coletivo de Música Experimental 

Garibaldi contou que teria começado a tocar bateria através de convites de amigos 

para fazer covers da Legião Urbana e de bandas com estilo parecido com o dela. Eles 

teriam o hábito de ir constantemente até a casa de Garibaldi para poderem tocar, tendo 

em vista que a bateria ficava em sua residência. A partir deste momento, Garibaldi teria 

passado a desenvolver seu lado mais criativo, lembrando, inclusive, que tinha um 

pequeno gravador de fita no qual teria registrado as mais variadas sonoridades 

experimentais conjuntamente com seu antigo amigo Neto, recordando que isso teria sido 

uma alternativa aos estilos  musicais que escutava em sua casa através da família (Axé e 

                                                           
89. No entanto, isso não significa que ter acesso a eles era uma tarefa fácil. Em certos casos, o contato inicial 

pôde ser feito, mas, devido a desencontros e a falta de disponibilidade de alguns interlocutores, não tive a 

oportunidade de conversar diretamente com eles, problemática enfrentada durante todo o desenvolvimento 

da pesquisa.  
90. Zona Oeste de Natal. 
91. Localizado na Zona Sul de Natal. 
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Forró) – o que teria o levado a escutar Rock neste período, estilo este que o teria feito 

expandir sua curiosidade dentro do mundo da música.  

Enquanto baterista, Garibaldi comentou que sua formação foi decorrente da 

constante troca musical com seus amigos. Eles teriam tido inúmeras experiências 

“caseiras”, nas quais, mesmo em suas próprias residências, encontravam vias para 

poderem tocar juntos. Garibaldi, inclusive, recordou quando utilizavam panelas para 

simular sons de percussão para sua bateria, algo que era gravado, e comumente 

reinventado através da constante experimentação de diferentes sonoridades, utilizando até 

mesmo “objetos não musicais”, como no caso da panela. Assim, fica notório como o lado 

experimental de Garibaldi foi se aflorando com o passar do tempo. O uso inventivo de 

diferentes de objetos em prol da musicalidade reflete muito bem como sua “trajetória 

musical” foi desenvolvida pendendo para experiências que buscassem fugir a um “senso 

comum criativo”, algo que teria sido de fundamental importância para o músico que é 

atualmente, e, também, suas percepções em torno da música. Dessa maneira, para 

Garibaldi,  

Toda a trajetória do músico, inclusive na raiz dele, o lado experimental né, é 

de buscar novas sonoridades e tudo mais. E é simples, o lado experimental não 

requer super habilidades, requer a vontade de você descobrir em si mesmo 

coisas novas (...) aí você vai e ouve algo que abre sua mente   

 Portanto, dá para perceber nesta fala como Garibaldi associa o 

“experimentalismo” não apenas à musica em si, mas a uma forma de comportamento que 

se expande para o lado subjetivo do indivíduo. Há um senso comum de relacionar a 

música experimental como sendo essencialmente relacionada ao conhecimento teórico e 

técnico da música, ou seja, cria-se a imagem do músico virtuoso. Todavia, segundo 

Garibaldi, mais do que saber executar bem uma música complexa ou ter “super 

habilidades”, o experimental teria surgido da necessidade de conhecer a si mesmo, e, a 

partir disso, agregar novos tipos de conhecimento. Neste sentido, a formação do Coletivo 

teria sido uma alternativa criada na “intenção de mostrar as coisas que você talvez não 

tenha ouvido e compartilhar”.  

 Outra motivação central para sua presença no Coletivo Música Experimental, e 

sua participação da formação do mesmo, teria sido a necessidade de buscar desenvolver 

as atividades destes músicos de forma autônoma. Ao relembrar as dificuldades 

enfrentadas para conseguir encontrar picos em Natal para fazer shows, devido a 

consequente dependência de receber convites de produtores locais, Garibaldi pontou 
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como a organização de seus próprios eventos se tornou uma alternativa viável para que 

bandas “marginalizadas” pudessem se apresentar na cidade, e, consequentemente, ter 

mais visibilidade. E, ao perceber a quantidade de bandas e pessoas próximas que estavam 

nesta mesma situação, teria surgido a ideia de juntá-los em torno de um objetivo comum: 

a ideia de “fazer as coisas acontecerem”.  

 

2.8 Alex e a formação da Coletivo Música Experimental  

 

Durante nossa conversa, Garibaldi indicou-me o nome de Alex (Tesla Orquestra) 

para que ele pudesse discorrer com maior riqueza de detalhes a formação do Coletivo 

Música Experimental, tendo em vista que, apesar de ser um dos membros mais antigos, 

Garibaldi revelou que não tinha tanto conhecimento em torno do coletivo como Alex, um 

de seus principais fundadores. Dessa forma, após seguir os conselhos de Garibaldi, enviei 

uma mensagem para Alex explicando sobre a pesquisa na qual eu estava envolvido, e 

minha consequente curiosidade em torno do modus operandi do Coletivo Música 

Experimental, pois possui grande alcance no cenário musical independente de Natal, 

sendo, assim, constantemente citado por outros interlocutores durante meu trânsito pelo 

campo.  

 Após a troca de algumas mensagens pelo Facebook, Alex e eu marcamos de 

conversar antes dos shows da “Noite REMUIN” terem início, de modo a conseguirmos 

dialogar sem termos que lidar com o som alto durante as apresentações. Assim, como 

comumente poucas pessoas têm o hábito de chegar antecipadamente para acompanhar os 

shows, tivemos a oportunidade de conversarmos sem maiores interrupções, porém, com 

o pouco tempo disponível antes das apresentações terem início, procurei focar nosso 

diálogo nas atividades do Coletivo, perguntando sobre sua origem, primeiras ações 

tomadas, modos de organização, entre outras temáticas que diziam respeito à associação. 

Por outro lado, quando possível busquei fazer indagações referentes à sua vida musical, 

de modo a fazer a conexão entre o individual e o coletivo, através de formação 

“experimental”.  

 

A transição musical para o “experimentalismo” 
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Indaguei Alex92 sobre em que ponto de sua “trajetória musical” teria começado a 

guinar para esta vertente musical, mais direcionada ao dito “experimentalismo”. Alex 

comentou que teria sido um caminho bastante natural. Se postando enquanto consumidor 

voraz de música desde meados dos anos 90 – período em que costumava comprar e 

cambiar frequentemente com seus amigos inúmeros CDs, fitas cassetes e discos de vinil 

– Alex teria passado a ter a necessidade de “escoar” de alguma maneira essa “ebulição” 

criativa formada a partir do consumo intenso de diferentes expressões musicais que 

fugiam, em algum nível, às padronizações musicais. Por outro lado, Alex teria começado 

a descobrir mais bandas do que nunca através do constante hábito de baixar músicas por 

ferramentas digitais, passando, assim, a sentir a necessidade ainda maior de se expressar 

musicalmente, pois, por mais que mantenha o costume criar músicas individualmente, sua 

motivação é muito maior quando compartilha com outros músicos o processo de criação 

musical, o que torna o processo mais rico, sobretudo, pela constante troca de ideias e 

influências.  

Assim sendo, como já participava de bandas como o Fratelli93 e Tesla Orquestra, 

sentia a necessidade de participar de outros projetos94 para experimentar as influências 

musicais que vinha absorvendo ao longo dos anos. Assim, se por um lado a concepção do 

Coletivo Música Experimental era uma maneira de conectar indivíduos que tinham esta 

ligação a formas alternativas de experimentação musical, fomentando, assim, iniciativas 

que proporcionassem a realização de evento voltados à música experimental da cidade, 

por outro era uma forma de promover a construção de novos projetos musicais a partir 

desta interligação entre esses músicos em um coletivo musical.  

 

Concebendo o Coletivo Música Experimental 

Alex, buscou, então, fazer uma reconstituição histórica do coletivo de modo a 

tentar ser o mais detalhista possível, primeiro passando pelo plano pessoal, e depois 

voltado mais às suas interações em grupo. No plano individual, Alex recordou que teria 

uma grande admiração por alguns festivais realizados na Europa que eram voltados à 

                                                           
92. Alex é estudante de Serviço Social. 
93. Uma das bandas de Hardcore mais respeitadas de Natal, tendo quase duas décadas de existência e com 

inúmeros lançamentos e apresentações realizadas na cidade durante este período. De acordo com Alex, 

atualmente, a banda está em “hibernação”, sem nenhum projeto futuro sendo pensado por seus integrantes.  
94. Alex comentou que já chegou a ter seis bandas paralelamente.  
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música experimental, tendo o costume de acompanhá-los na medida do possível, pois, 

nem todos tinham bons registros em vídeo disponíveis na Internet. Dessa forma, como já 

participava desde 201195 de um grupo de Facebook intitulado “Música Experimental 

Natal/RN”, o qual era voltado para a interação entre indivíduos que em algum nível 

tinham gosto por bandas/artistas experimentais que fugissem de um dito “senso comum 

musical”, Alex teria tido o insight de buscar agregar com mais avidez os participantes 

ativos do grupo através da fomentação de ideias que pudessem ser colocadas em prática 

através da associação entre eles.  

A primeira experiência coletiva96 que teria feito o Coletivo97 se “oficializar” 

enquanto realizador de eventos teria sido uma festa de confraternização entre 

componentes do grupo do Facebook, realizado em um bar ainda existente chamado 

“Macaco Pirata”. A inspiração de Alex e de seus companheiros para realizar o evento em 

uma praia teria surgido a partir de outra “característica” do experimentalismo do coletivo: 

conectar a música ao plano sensorial, o que inclui estar em contato com a natureza. Assim, 

este evento teria sido um acontecimento divisor de águas. A partir desta primeira 

experiência, e a ter conhecimento do funcionamento de produção autônoma, o Coletivo 

começou a intensificar a experimentação de ideias, não apenas no âmbito da música, que 

o caracterizariam como um grupo de pessoas que buscavam proporcionar experiências 

musicais a uma cidade que carecia de eventos musicais que possibilitassem ao público o 

acesso a novas formas de expressão musical.  

 

2.9 Henrique e a Igapó de Almas 

 

No mesmo dia da “Noite REMUIN” tive a oportunidade de conversar rapidamente 

com Henrique (Igapó de Almas) após o encerramento da sua apresentação no evento. Já 

havia tido contato anteriormente com Henrique através das suas atividades desenvolvidas, 

                                                           
95. O grupo foi criado no Facebook por Alex no dia 26 julho de 2011.  
96. Inspirada, sobretudo, no festival musical italiano DunaJam. O DunaJam é um festival que tem como o 

conceito a integração entre a música experimental e a natureza. Por isso, é realizado em locais coma praias, 

desfiladeiros, cavernas, penhascos, pico de monta, sendo uma alternativa para fuga do caos urbano. 

Portanto, através deste conceito, o coletivo teria tido a ideia de realizar seu primeiro evento de frente para 

o mar.  
97. De acordo com Alex, o objetivo em se organizar enquanto “coletivo” foi uma forma de encontrar um 

nome que transmitisse a ideia de um grupo que se auto organizaria através do agregamento de diferentes 

indivíduos que trabalhariam em conjunto tendo em mente o desenvolvimento de iniciativas que 

propiciassem a criação de eventos alternativos compostos por expressões musicais diferenciadas dentro da 

cidade de Natal. 
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sobretudo, na REMUIN. Dessa forma, pudemos marcar um encontro em sua residência 

após algumas semanas da realização do “Noites REMUIN”, de modo a conversamos 

sobre sua inserção no contexto musical da cidade.   

Ao ser recebido em sua residência, notei como Henrique tinha uma decoração 

predominantemente musical em sua sala de estar, sendo composta por vários cartazes de 

eventos enquadrados, pôsteres de bandas, instrumentos musicais como violão, teclados, 

flautas e percussão, uma vitrola e alguns discos e CDs espalhados por uma prateleira. 

Porém, o que mais chamou minha atenção foi um instrumento de sopro com cerca de um 

metro e meio de comprimento encostado em uma parede de sua sala de estar. Curioso, 

perguntei a Henrique qual seria aquele instrumento. Era um “Didgeridoo98”. Como 

Henrique é um componente multi-instrumentista do Igapó de Almas – banda que costuma 

explorar várias sonoridades diferentes – costuma utilizar instrumentos ditos mais 

“alternativos”, que possam se encaixar de alguma forma aos sons que buscam explorar.  

 

Se reconectando às pessoas através da música 

 Dessa forma, procurei iniciar a entrevista pedindo para que Henrique fizesse uma 

reconstrução da sua “Biografia” e de suas “Trajetórias Musicais” de modo a poder a ter 

conhecimento de como teria sido sua introdução no mundo da música. O primeiro artista 

que teria tido grande impacto na vida de Henrique foi o cantor brasileiro Moraes Moreira. 

Henrique comentou que sempre teve uma ligação muito forte com a música brasileira 

devido a influência de seus pais. Isso, inclusive, seria um dos principais motivos que o 

teriam feito se interessar pela história de movimentos musicais nacionais independentes99. 

Por outro lado, uma ferramenta que também teria sido de vital importância para sua 

“formação musical” foi o canal de TV a cabo MTV100. Através dele, Henrique teria sido 

introduzido a várias bandas/artistas diferentes, fazendo, assim, com que criasse em 

                                                           
98. Instrumento de sopro oriundo de comunidades aborígenes australianos. 
99. Henrique é mestrando do programa de pós-graduação em História da UFRN. Sua pesquisa é voltada para 

o estudo histórico de movimentos musicais de caráter independente. Isso, inclusive, fez com que se interessa 

com mais afinco ao meu estudo.  
100. Abreviatura em inglês para Music Television. Canal que tinha predominantemente sua programação 

voltada para a música através, sobretudo, da exibição de videoclipes musicais que não eram transmitidos 

nos canais da televisão aberta. Era uma das principais vias de consumo musical antes da popularização da 

Internet e, consequentemente, do download gratuito.  
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conjunto com seus amigos de colégio uma banda cover para tocar, justamente, estas 

descobertas musicais advindas da MTV.  

Após alguns meses tocando com seus companheiros, Henrique relembrou que 

teria entrado em uma fase de “isolamento”, já que teria perdido a motivação para 

participar de bandas, se dedicando, assim, a tocar individualmente em casa, algo também 

ocorrido pela mudança de cidade, passando a morar em Pium ao invés de Natal. Como 

Pium é uma comunidade com poucos habitantes e com um modo de vida menos 

urbanizado, Henrique disse que teria ficado isolado socialmente. Desse modo, seu lado 

musical teria passado a ser trabalhado através de um viés mais pessoal, e não através da 

troca com os amigos com os quais dividia a banda. Assim, a partir deste “retiro”, passou 

a se interessar por instrumentos “menos tradicionais”, trabalhando seu lado mais 

experimental.  

Outro fator de suma importância durante o período foi o período em que passou a 

entrar com mais constância na Internet, algo que teria sido fundamental para aquilo que 

chamou de sua “hibridização musical”. Ao começar a “baixar” músicas gratuitamente, e 

acessar o Youtube com frequência, teria passado a ter um contato mais intenso com 

diferentes estilos musicais que não havia tido a oportunidade em explorar com muita 

profundidade devido, sobretudo, às limitações de acesso enfrentadas no período101. Como 

dito por outros interlocutores, o consumo musical era muito mais restrito antes da 

consolidação da Internet voltada ao uso doméstico. O surgimento de mecanismos que 

teriam possibilitado a “digitalização musical” proporcionou que inúmeras obras musicais 

com as quais os consumidores não tinham acesso através de vias mais comuns antes de 

sua consolidação como a troca de itens musicais físicos, prática desenvolvida por 

Henrique. Todavia, ao incorporar as novas tecnologias no seu cotidiano musical, isso teria 

feito com que se aprofundasse em estilos musicais como o Hip Hop e o Hardcore, algo 

que teria elevado seu conhecimento enquanto instrumentista.  

No entanto, o ponto de mudança para Henrique voltar a se interessar foi o contato 

com um antigo amigo, Walter Nazário102. De acordo com Henrique, a aproximação com 

Walter e outros amigos teria sido uma forma de se reconectar às pessoas, já que estava 

morando sozinho – no mesmo local aonde conversamos – e a criação de novos projetos 

                                                           
101. Começo dos anos 2000.  
102. Guitarrista do Mahmed e companheiro de banda de Henrique no Esquizophanque.  
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musicais, dentre eles a Igapó de Almas, teria lhe permitido que esse caminho fosse 

possível. Assim, é notório o quanto a música além de uma expressão artística muitas vezes 

individualizada pode ser uma via de conexão social entre diferentes pessoas. Neste 

sentido, o caso de Henrique torna-se bastante emblemático. Após um período tocando 

música apenas individualmente em sua residência, teria criado motivação para juntar-se 

a alguns amigos para novamente formar uma banda103, e sair, assim, de um período do 

qual estava isolado no âmbito de sua vida social. Neste sentido, a música é, sobretudo, 

uma ação socializada104. 

 

2.10 Vlamir e o Mudernage Combo  

 

 Durante meu diálogo com Henrique foi me indicado por ele mais de uma vez o 

nome de Vlamir, pessoa que comentou já há muitos anos desenvolvendo atividades no 

meio independente de Natal através de seu selo musical, o “Mudernage”, e atividades que 

envolvem seu estúdio, o Ícone Studio. Além do mais, eu já havia assistido, anteriormente 

ao conhecimento de sua pessoa, a um episódio do minidocumentário “Território 

Criativo”, apresentando a banda Jubarte Ataca, projeto, este, idealizado por Vlamir. 

Vlamir foi bem solicito quando entrei em contato com ele, colocando-se 

prontamente à disposição para conversarmos sobre as temáticas os quais queria abordar. 

Dessa forma, compareci ao Ícone Studio em um dia/horário no qual Vlamir estava sem 

nenhum tipo de trabalho marcado.  

 Chegado o dia, fui até Ponta Negra105, onde localiza-se o Ícone Studio para 

dialogar com Vlamir. Como não havia nenhuma movimentação, nos estabelecemos 

dentro do estúdio, que fica localizado na parte de trás de sua residência. Ao passar pelo 

corredor que nos levava até lá, observei grande quantidade de equipamentos jogados pelo 

chão como amplificadores, cabos, microfones, até mesmo instrumentos musicais. Vlamir 

disse que boa parte desses aparatos estavam defasados, ou estavam ali por não ter mais 

                                                           
103. Apesar de não ter um nome “oficial”, ele e os companheiros a denominavam como “Orquestra Vacilo”. 
104. Isso, claramente, não exclui seu aspecto mais pessoalizado. Todavia, pelo menos através do discurso 

dos interlocutores presente neste trabalho, há a existência de uma pulsão em se expressar musicalmente em 

conjunto com outras pessoas após experiências individuais. Ou seja, a interação entre elas através projetos 

musicais torna-se uma constância no meio musical, não apenas de Natal. 
105. Bairro localizado na Zona Sul de Natal.  
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espaço na casa e/ou no estúdio para colocar os equipamentos que não costuma mais 

utilizar.    

 Após nos alocarmos no estúdio, Vlamir passou a reconstituir sua “trajetória 

musical”. Seus primeiros passos, não apenas na música, mas na arte em geral, teriam sido 

através da participação no Cabeças Errantes, banda que tinha como abordagem fazer a 

junção entre música e poesia. Assim, como Vlamir era o vocalista, costumava recitar 

poemas durante as apresentações do grupo. Como a banda teve início ainda nos anos 80, 

relembrou que costumava tocar em ginásios de esportes de Natal, pois, não havia muitos 

espaços propícios para a realização de shows musicais, o que tornava as apresentações 

menos constantes devido a esta falta de estrutura oferecida pela cidade.  

Paralelamente à sua carreira de músico e de poeta, Vlamir recordou que 

alimentava outra paixão: o gosto por eletrônica. Como neste mesmo período – transição 

entre as décadas de 80 e 90 – era aluno do curso de eletrotécnica106, acabou se 

interessando pela composição dos equipamentos, sobretudo, em relação à sua parte 

eletrônica, como forma de aplicar os conhecimentos que tinha adquirido tanto no curso 

quanto em revistas que teorizavam aspectos teóricos e técnicos de circuitos sonoros. 

Desse modo, Vlamir teria passado a construir equipamentos como pedais de 

guitarra/baixo e amplificadores de som, sendo alguns, inclusive, para seus companheiros 

de banda. Entretanto, ao se aprofundar cada vez mais na parte tecnológica da música, 

Vlamir teria tido um insight: a concepção de que a música tomaria um “rumo digital” nos 

anos seguintes.  

Assim sendo, ao perceber a existência de poucos estúdios em Natal, Vlamir teria 

investido na construção de um pequeno homestudio, transformando-o, 

consequentemente, naquilo que viria a ser o Ícone Studio. Inicialmente, recordou que o 

estúdio teria se dedicado a transformação de fitas cassetes e discos de vinil para o formato 

de MP3 através da parceria com outro selo musical de Natal, a Solaris Discos. No entanto, 

Vlamir disse que havia confusões por parte dos clientes em relação a quem estava 

oferecendo o serviço, o Ícone Studio ou a Solaris Discos. De forma a fazer essa distinção, 

teria sido criada a marca “Mudernage Discos”. 

É importante frisar a importância da existência de selos musicais para dar apoio 

às bandas/artistas independentes. Por mais que tenham diversos mecanismos digitais que 

                                                           
106. Na antiga ETFRN, escola técnica do Rio Grande do Norte.  
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possibilitem se autogerirem através do controle dos diferentes níveis107 de suas “cadeias 

musicais” ao utilizar as diferentes ferramentas disponíveis na Internet, a presença de um 

selo musical possibilita aos músicos independentes terem mais um aliado para colaborar 

com suas atividades. Comumente, um selo musical tem como função ajudar a gerir a 

“carreira” de uma banda/artista, investindo, assim, nas variadas etapas que compõem o 

lançamento de um álbum como a escrita de um release108 para a banda, gravação das 

linhas instrumentais/vocais em estúdio, mixagem/masterização dessas gravações, 

prensagem de cópias físicas para enviar a sítios digitais, revistas especializadas e rádios 

para que sejam feitas resenhas falando sobre os álbuns, venda dos CDs em festivais 

musicais, entre outras atribuições que cooperam para a potencialização da capacidade de 

giro de determinada banda/artista.  

O primeiro trabalho realizado pela “Mudernage Discos” teria sido a compilação 

“ElefanteCore”, que buscava fazer uma espécie de mapeamento da “cena” de Hardcore 

da cidade que, segundo Vlamir, era muito forte no período109. No entanto, com o passar 

do tempo, também teria começado a formular diferentes ações com o Mudernage Discos. 

A partir do momento que foi se capacitando em outras áreas como gestor de projetos 

culturais e operador de audiovisual, Vlamir modificou o nome “Mudernage Discos” para 

“Mudernage Combo”, pois, assim, poderia englobar em uma mesma marca as diferentes 

atividades com as quais trabalha. Ou seja, como estúdio musical, com registros 

audiovisuais e assessoria para captação de recursos financeiros através de editais de 

incentivo à cultura. Assim, seus últimos trabalhos sob a alcunha do novo nome teriam 

sido o lançamento do álbum do Moloko Drive e a concepção do Território Criativo110, 

ambos financiados por editais da iniciativa privada.  

Vlamir frisou que, como atualmente não tem aporte financeiro suficiente para 

investir em projetos, logo, o caminho encontrado teria sido o constante investimento na 

aquisição de editais que possibilitassem o financiamento dos projetos envolvendo a 

                                                           
107. Processos que envolvem produção, gravação, divulgação, distribuição e compartilhamento musical. 
108. Material que contém dados informativos sobre uma banda/artista específico falando sobre sua formação, 

estilo musical, atividades já realizadas, entre outras informações necessárias para a divulgação de seus 

trabalhos. Em suma, é quase como vender um produto para um cliente. 
109. A compilação foi lançada em 2003 e contava com as bandas de DMS, Raça Odiada, Fratelli, White 

Myself e Vernáculo. Inclusive, fiquei sabendo de alguns amigos músicos que será lançado o segundo 

volume pela Solaris Discos. A compilação também foi citada por Shilton, relembrando teria tido grande 

importância para sua inserção no meio independente, sobretudo, na “cena” do Hardcore local.  
110. Série de minidocumentários que tem como objetivo demonstrar o processo criativo de diferentes bandas 

instrumentais de Natal através de um registro audiovisual. 
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Mudernage Combo como é o caso mais recente do Território Criativo111. Em relação ao 

momento atual, Vlamir comentou que estava trabalhando em dois projetos: na gravação 

do CD de Adriano Azambuja e no Território Criativo. Esses seriam os projetos que teria 

condições de arcar com os gastos necessários a partir de seus próprios esforços, visto que, 

não tem condições financeiras para investir em outras ideias atualmente.  

 

2.11 Joaquim e a Jubarte Ataca 

 

 Como a Jubarte Ataca foi a primeira banda a participar do Território Criativo 

conjuntamente com a Mudernage Combo, achei que seria interessante conversar com 

algum dos seus integrantes de modo a falar sobre como tinha sido a experiência de 

participar desta série. Além do mais, anteriormente, já havia tido a oportunidade de 

acompanhar uma de suas apresentações e, como a banda tem uma sonoridade 

diferenciada112 em relação ao que é produzido em Natal, dialogarmos em torno de suas 

atividades traria mais riqueza à pesquisa. Como Vlamir havia tecido comentários sobre a 

banda durante uma de nossas conversas, consegui o contato de Joaquim (baterista) no 

Facebook através dele. Depois de enviar-lhe uma mensagem, fui prontamente respondido, 

já que Joaquim frisou que gostava muito de dar entrevistas relacionadas à música, algo 

que costumava sempre fazer quando era requisitado. Logo, esse interesse de sua parte 

facilitou minha aproximação junto a ele.  

 Como Joaquim mora em Candelária113, marcamos de nos encontrar no Natal 

Shopping, pois era um local central para ambos. Assim, nos encontramos em um coffee 

shop de modo a conversarmos sobre sua “formação musical” e o trabalho que vinha 

desenvolvendo com a Jubarte Ataca. Inicialmente, Joaquim elogiou-me por estar 

buscando fazer esta abordagem científica em torno do cenário musical da cidade, tendo 

em vista que a “cena” estava passando por um momento muito bom com diversos eventos 

acontecendo com certa frequência, e, consequentemente, com muitas bandas/artistas 

produzindo material de qualidade. Brinquei comentando que como minha banda não tinha 

dado certo, uma forma de manter meu vínculo com a música seria pesquisando música 

                                                           
111. Apenas o primeiro episódio foi patrocinado. Os subsequentes terão que ser realizados mediante os 

próprios recursos do estúdio. 
112. A Jubarte Ataca é expoente da surf music. 
113. Bairro localizado na zona sul de Natal. 
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através dos meus estudos. Após comentarmos sobre algumas bandas que estávamos 

escutando no momento, comecei a seguir meu roteiro de entrevista, começando, assim, a 

indagá-lo sobre seus primeiros contatos com a música e a formação de suas primeiras 

bandas. 

 

A pulsão de pesquisador de Joaquim 

 Como Joaquim é natural de Mossoró/RN e seus pais de Nova Floresta/PB, ele 

relembrou que família tinha o costume de viajar constantemente de carro entre para visitar 

a cidade paraibana. E, durante o tempo que ficavam na estrada, o pai de Joaquim 

costumava escutar durante as viagens variadas músicas através do toca-fitas do carro, 

onde reproduzia artistas como Raul Seixas e Alceu Valença. Dessa forma, teria passado 

a ter contato com músicas que tinham, em algum nível, influências de Rock, o que teria 

começado114 a atiçar sua curiosidade em torno do estilo. Além do mais, o seu próprio pai 

lhe teria tido que “seria roqueiro”, mesmo Joaquim não sabendo o porquê desta afirmação. 

Por outro lado, outro fator teria sido fundamental foi seu aprofundamento em torno das 

novas bandas/artistas com os quais passou a ter contato após a influência inicial do seu 

pai teria sido seu “instinto” de pesquisador, algo “herdado” de seu pai. E, a partir dessa 

curiosidade em se aprofundar sobre o Rock, passou a expandir seu “gosto musical” 

através de variadas formas de consumo, seja através da convivência cotidiana no ambiente 

escolar ou “pirateando” CDs115 em lojas especializadas.  

 A existência de lojas que pirateavam álbuns de bandas/artistas ditos “alternativos” 

era uma forma de comércio muito comum antes do surgimento da popularização da 

Internet e do consequentemente surgimento do download gratuito. Esses espaços 

especializados na regravação de cópias de álbuns em seu formato “original” eram uma 

das alternativas para os consumidores musicais contornarem as limitações financeiras – 

e da falta disponibilidade de certos álbuns – para comprarem produtos de bandas/artistas 

que não circulavam pelos grandes canais informativos. No entanto, na fala de Joaquim, o 

“ato de piratear” era totalmente naturalizado. Apesar da tentativa da indústria fonográfica 

em atribuir a esse hábito de consumo uma moralização lhe atribuindo a uma prática de 

                                                           
114. Neste período – final dos anos 90 e ínicio dos anos – Joaquim tinha em torno de 13 anos. 
115. Joaquim recordou de um velho hábito que teria lhe proporcionado o acesso a vários (sub)gêneros 

vinculados ao Rock: frequentar lojas que vendiam cópias piratas de CDs com pouca rotatividade na 

televisão e rádio. 
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imoral, ilegítima e criminosa, pois, estariam burlando os direitos autorais que deveriam 

ser direcionados aos seus criadores, os adeptos desse modo alternativo de consumo não 

se sentiam afetados por este tipo de “acusação”, tendo em vista que o hábito de copiar, 

emprestar e compartilhar músicas mediante formas alternativas de acesso se tornou algo 

manifesto sem nenhum tipo de moralização, principalmente, após a consolidação da 

digitalização musical (Silveira, 2009).  

A Internet, então, teria se tornado uma grande aliada nesse modus operandi de 

pesquisador de Joaquim. Se antes para obter uma discografia completa era preciso um 

grande trabalho por parte dos indivíduos através da busca incessante em lojas musicais e 

escambo de álbuns com outros ouvintes, com o barateamento do acesso à Internet de alta 

velocidade e o surgimento diversos programas de computadores, sobretudo, os de 

arquitetura P2P, que disponibilizavam diversos conteúdos musicais digitalizados, em 

poucos minutos é possível baixar uma discografia contendo vários álbuns. Então, 

Joaquim, apesar de tecer algumas críticas em relação a alguns hábitos adquiridos pela 

digitalização musical, reconhece o quanto ela teria sido – e ainda é – importante na sua 

formação enquanto músico, pois o acesso a variados conteúdos musicais à sua escolha 

teria potencializado sua percepção musical.  

Segundo Lúcia Santaella (2010) a procura por informação dispersa por todos os 

polos do ciberespaço teria feito com que o corpo tivesse a possibilidade agir como uma 

espécie de browser. A autora nota como “a informação funde-se com o usuário em um 

contexto em que a interface visual se torna mais simples e a interface manual, mais 

complexa” (Santaella, 2010, p.69). Isso modificaria a forma como os usuários das redes 

virtuais estão lindando com a informação, pois, as tecnologias de alguma forma sempre 

fizeram parte da modelagem de nossas maneiras de nos portar corporalmente e 

cognitivamente. Neste sentido, Santaella (2010) demonstra como a maior interatividade 

decorrente da cibercultura116 ocasionaria um alto grau de transmissão informacional 

através do ciberespaço, que traria a possibilidade de o usuário ter um maior controle sobre 

qualquer tipo de informação que está ao seu alcance, dando, assim, não apenas um caráter 

de maior disponibilidade, mas, também, de seletividade do tipo conhecimento que se 

pretende adquirir.  

                                                           
116. A cultura do digital. Pierre Levy define a cibercultura como o “conjunto de técnicas, práticas, atitudes, 

modos de pensamento e valores que se desenvolvem dentro do “ciberespaço”, meio de comunicação que 

surge da interconexão mundial de computadores (LÉVY, 1999, p.17). 
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“Então isso é surf music?” 

No referente a iniciação em participação em bandas, Joaquim comentou que ao 

assistir um show do Catarro117, banda de Hardcore a qual era formada por pessoas 

próximas a ele, teria percebido que assim como eles também poderia ter banda, mesmo 

com todas as limitações “para se fazer Rock em Mossoró”. Assim, após convidar alguns 

amigos para formar um grupo, teria formada o Paciente Terminal, sua primeira banda de 

Hardcore. No ínicio, recordou que era o vocalista. Porém, em um certo dia o baterista não 

pôde comparecer ao ensaio. Ao substituí-lo, Joaquim nunca mais teria saído do 

instrumento. Em seguida, externei minha curiosidade em saber como teria ocorrido a sua 

mudança da “música extrema” para a surf music. 

Em meados de 2007, Joaquim teria se mudado com sua família para Natal. Após 

vários anos se dedicando a conhecer novas bandas/artistas e sonoridades, se afastando, 

assim, da dita música “mais extrema”. Por outro lado, por estar em uma nova cidade118, 

Joaquim teria passado a se socializar com outras pessoas que começaram a lhe introduzir 

novas músicas de diferentes estilos. Neste processo, acabou formando outras bandas 

como Os Costeletas e o Moto Taxi119. 

É perceptível como Joaquim é dotado de um “dinamismo musical”, tocando em 

bandas dos mais variados (sub)gêneros. Isso teria sido decorrente da sua grande 

curiosidade musical que não o fazia se amarrar apenas a um estilo de música, procurando, 

assim, sempre (re)descobrir-se enquanto músico, algo permeado por toda sua “trajetória 

musical” (Velho, 1987). E, a forma de “aplicar” esse conhecimento adquirido durante os 

anos, era participando constantemente de diversos projetos musicais com seus amigos 

músicos mais próximos. Por outro lado, também Joaquim frisa o quanto a música sempre 

foi importante em sua vida, sendo uma espécie de “válvula de escape” para os problemas 

cotidianos, não se imaginando, assim, parando de fazer música. Neste sentido, música 

para ele sempre significou “qualidade de vida”, algo que o mantêm “são”.   

Com relação ao momento no qual teria feito a transição para o surf music, Joaquim 

comentou que teria surgido de forma inesperada sua ligação a esse tipo expressão musical. 

Mesmo morando em Natal, teria mantido constante contato com seus amigos de Mossoró, 

                                                           
117. Expoente mossoroense do (sub)gênero power noise. 
118. Quando passou a morar em Natal. 
119 Bandas de Rockabilly e Punk Rock respectivamente.  
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e, a partir do diálogo com Felipe – integrante da banda Velociraptors120 – teria sido 

“introduzido” à surf music ao ser aconselhado a escutar trilhas sonoras dos filmes do 

diretor norte-americano Quentin Tarantino, que tinham em suas composições várias 

músicas do estilo. No entanto, Joaquim já havia tido contanto com estas músicas, apenas 

não tinha conhecimento que aquilo era surf music, 

Aí comecei a conhecer, aí eu comecei a perceber que tinha altas coisas que eu 

já curtia que era surf. Tipo trilha sonora de faroeste, que tem um “pezão” no 

surf music, aquelas guitarras barítonos, com muito reverb. E a música do 007, 

que é um “surfzão”, a música do Batman da série antiga de TV. Então eu 

comecei a perceber que era um lance que estava a vida inteira na minha frente, 

ao redor da minha cabeça, eu só não sabia que tinha um nome para aquilo, e 

não sabia identificar, e foi assim que eu cheguei no surf music. 

Dessa maneira, a dificuldade em Joaquim conseguir identificar o que seria surf 

music teria partido da própria complexidade que envolvem os subgêneros que se 

ramificam a partir de uma mesma matriz musical, o Rock. Tal dinamismo oriundo de um 

estilo musical altamente heterogêneo e multimidiático, posiciona o Rock como um tipo 

de música presente em diversos produtos midiáticos e, consequentemente, presente em 

diferentes expressões artísticas como cinema, videogames, teatro, dança, etc, dotando-o, 

assim, como um gênero resultante do hibridismo cultural em tempos de processos 

culturais digitalizados (Sá, 2008). Assim, Joaquim sempre esteve consumindo surf music 

em vários momentos de sua vida através do contato com o cinema, mas não tinha 

consciência da classificação que era atribuída a este estilo específico121.  

 Após perceber a existência anterior da surf music em sua vida, em meados de 2008 

Joaquim teria sido convidado por seu amigo Diego – que já era seu conhecido desde os 

tempos de Mossoró – para formarem uma banda. Assim, por não ser profundo conhecedor 

do estilo, Joaquim teria passado por uma espécie de “laboratório musical” voltado a surf 

music, de modo a compreender os rudimentos da bateria, as viradas, ritmos e batidas, 

entre outras especificidades técnicas do instrumento na execução das músicas do estilo, 

algo que ainda costuma fazer. Além do mais, o outro integrante da banda (Daniel) também 

é seu irmão, o que segundo Joaquim torna a banda uma “verdadeira família”, pois, devido 

                                                           
120. Banda de Mossoró.  
121. Jeder Jannoti Jr. (2006) ao desenvolver uma discussão em torno dos subgêneros musicais os coloca 

como espécies de “arena de disputas” o que, por muitas vezes, os tornam de difíceis delimitação entre eles. 

Assim, por serem perpassados por valores estéticos, econômicos, técnicos e políticos que conferem 

distinção, autoridade e prestígio aos seus expoentes são caracterizados pelos seus “limites categóricos” que 

muitas vezes são reflexos da complexidade que envolve o Rock e suas diversas vertentes, rodeado por 

diferentes modos de apropriação, englobando-se neste aspecto os diferentes processos midiáticos que os 

rodeiam (Jannoti Jr, 2006).     
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aos anos de convivência com Diego através da Jubarte Ataca, já o considerava como um 

irmão “que a música lhe deu”.  

Através desta “trajetória” reconstituída por Joaquim, a Jubarte Ataca teria se 

consolidado enquanto a maior expoente da surf music no Rio Grande do Norte, através 

de uma carreira musical composta com constantes lançamentos e apresentações, não 

apenas no estado, durante seus sete (7) anos de existência.  

 

2.12 Marcelo e o Faster Pizza 

 

 O Faster Pizza é provavelmente o lugar onde ocorre a maior quantidade de shows 

autorais, sobretudo, de subgêneros ligados ao Rock, no cenário musical da cidade de 

Natal. Isso acaba por transformá-lo em uma espécie de “núcleo” para bandas/artistas de 

diversos estilos se apresentarem no espaço, tendo, assim, um papel fundamental no meio 

independente local, cujo lhe é atribuído um protagonismo na conjuntura atual do cenário 

local como há muito tempo não se via. Neste sentido, o Faster Pizza foi citado por 

praticamente todos os interlocutores da pesquisa por ser um espaço que vem sendo 

fundamental ao proporcionar a oportunidade para as bandas locais – principalmente novas 

– terem um espaço em que possam apresentar seus respectivos trabalhos sem a 

necessidade de pagarem aluguéis em outras casas de shows da cidade para organizarem 

eventos por conta própria.  

Dessa forma, achei que seria interessante falar com seu proprietário Marcelo – 

mais conhecido como “Bola” – sobre as motivações que o teria levado a abrir o Faster 

Pizza e o porquê desse tipo de abordagem dentro do cenário independente de Natal. Além 

do mais, como tive conhecimento que já era uma figura tarimbada há muitos anos no 

chamado “underground” de Natal, seja através da produção de eventos independentes ou 

tocando em bandas de Hardcore, seria interessante ter o conhecimento de como seria sido 

seu “trajeto” até o momento atual. Portanto, como a pizzaria funciona durante toda a 

semana, encontrei-o em um dia no qual não havia tanto movimento no local.   

 

Pizza e Hardcore 
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 Assim, Bola e eu começamos a conversar de acordo com o roteiro122 de entrevista 

que tinha organizado anteriormente. Ao falar sobre a ideia de abrir uma pizzaria que 

também era voltada para o “underground” da cidade, Bola comentou que tem formação 

em gastronomia. Logo, sempre trabalhou em restaurantes como cozinheiro. Já em relação 

ao lado musical do Faster Pizza, relembrou que sempre esteve envolvido com o meio 

independente tanto através da participação em bandas quanto na produção de eventos, 

sobretudo, ligados ao movimento anarcopunk de Natal no ínicio dos anos 2000. Todavia, 

Bola reiterou que não nunca teria sido anarcopunk, sendo apenas próximo dos integrantes 

do movimento, não se considerando, assim, um anarquista. Assim, teria sido uma forma 

de conciliar duas das atividades mais presentes em sua vida: o trabalho como cozinheiro 

e o gosto pela música. Ou seja, procurou associar duas de suas competências de modo a 

interligar duas das paixões que movem sua vida.  

 Em seguida, Bola começou então a fazer uma reconstrução de como teria sido sua 

“trajetória” dentro do “underground” da cidade de Natal, que teria ocorrido durante 

período que englobou o final da década de 90 e o início dos anos 2000. Tudo teria 

começado com a existência de dois antigos canais do Mirc – um de Hardcore e outro de 

Metal – que se chamavam respectivamente “NatalCore” e “NatalMetal123”. Neste canal, 

Bola teria o hábito de conversar constantemente com seus componentes sobre assuntos 

relacionados a shows, bandas, instrumentos musicais, ou qualquer outra temática ligada 

ao “underground”.  E, justamente através desta articulação virtual, teria formado sua 

primeira banda de Hardcore e passado a organizar seus primeiros eventos. No entanto, 

recordou das dificuldades impostas pelas limitações tecnológicas – e financeiras – deste 

momento histórico. Como a Internet ainda era acessada através de conexão Dial-Up124, o 

acesso durante a semana gerava muitos gastos àqueles que não tinham Internet em alta 

velocidade (à cabo). Por outro lado, este custo era bastante reduzido caso o usuário se 

conectasse durante os fins de semana. Graças a isto, os componentes destes canais 

costumavam se articular virtualmente somente durante os finais de semana, para, assim, 

poderem promover a troca de músicas, formação de projetos musicais, divulgação de 

eventos da cidade, entre outras atividades que envolviam o meio independente da cidade.   

                                                           
122. Vale salientar que o roteiro é apenas uma ferramenta que possa me orientar no desenvolvimento do 

diálogo, sendo, assim, readaptado de acordo como o diálogo flui e o tipo de interlocutor abordado. 
123. Mesmo canal citado por Paulo Henrique do Kataphero. 
124. Popularmente conhecida como “Internet discada”, pois, a conexão era realizada por intermédio de uma 

linha telefônica.  
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 No referente à abertura do Faster Pizza um acontecimento teria sido de vital 

importância para a motivação de abrir um espaço totalmente voltado ao “underground” 

da cidade: o período em que teria morado nos Estados Unidos. Ao passar alguns meses 

trabalhando como cozinheiro na cidade de Baltimore, Bola teria passado a frequentar a 

“cena” independente local, sobretudo, a de Hardcore, estilo com o qual sempre teve maior 

afinidade. Assim, teria conhecido Demetrius, baterista da banda Lótus Fucker (EUA) em 

uma apresentação realizada no porão de sua casa, que também era um espaço voltado para 

shows independentes.  

 Neste relato, é possível notar como a concepção do Faster Pizza foi resultante de 

um movimento que Appadurai (1995) chama de “etnopaisagens”. Ao viver nos Estados 

Unidos, teria tido o contato com outras pessoas associadas ao Hardcore oriundos de 

diferentes partes125 do globo, trocando experiências a partir da vivência de suas próprias 

“cenas”, refletindo, assim, sobre como era fazer música em seus respectivos países. Logo, 

isto teria possibilitado a Bola a criação de novas perspectivas em torno do que é ser 

“underground”, e como se relacionar com outros indivíduos que o compõe através do 

trânsito no circuito independente de Baltimore/USA. Neste sentido, Appadurai (1995) 

denomina,  

Por etnopaisagem designo a paisagem de pessoas que constituem o mundo em 

deslocamento que habitamos: turistas, imigrantes, refugiados, exilados, 

trabalhadores convidados e outros grupos e indivíduos em movimento 

constituem um aspecto essencial do mundo e parecem afectar a políticas das 

nações (e entre as nações) a um grau sem precedentes (...) Quero dizer que por 

toda a parte o tecido destas estabilidades é feito no tear dos movimentos 

humanos, à medida que aumenta o número de pessoas e grupos que têm que 

enfrentar a realidade de terem de se deslocar ou as fantasias de quererem 

deslocar-se (Appadurai, 1995, p.51) 

Sob este contexto, Bola teria vivenciado a oportunidade de conviver com variadas 

perspectivas musicais criadas através do encontro com diferentes modos de ser, viver e 

atuar de pessoas originárias de diferentes países do mundo – e com suas respectivas visões 

em torno da música – no meio independente. Desse modo, pôde adquirir conhecimentos 

e ideias a partir da troca direta com esses indivíduos “globalizados”, o que teria lhe 

proporcionado a criação do Faster Pizza mediante o cruzamento entre experiências 

geradas a partir da interação entre o “local” e o “global”, ou, como posto por Appadurai 

(1995), de caráter “glocal”. Sob esse prisma, as barreiras geográficas, sociais e culturais 

                                                           
125. Bola comentou que teria tido a oportunidade de conversar com integrantes de bandas de países como 

Estados Unidos, Japão e França, entre outros.  
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são remodeladas, proporcionando, assim, fluxos culturais que se dispersam em todas as 

direções sem controle (Appadurai, 1995).   

Através da participação na “cena” de Hardcore de Baltimore através do 

frequentamento do porão/casa de show do baterista da Lótus Fucker (EUA), Bola teria 

tido até mesmo o insight em relação ao nome “Faster Pizza”. Como no dia deste evento 

tocaram várias bandas que tinham como característica tocar o mais rápido possível, Bola 

pensou na nomenclatura “faster126”. Ao falar sobre o porquê de além de um espaço 

musical ser também uma pizzaria, em tom de brincadeira relembrou “cara, eu só fazia 

comer pizza lá, então não deu outra, tive a ideia de juntar pizza com Hardcore”. E, como 

sua estadia no país norte-americano lhe proporcionou o acumulo de um bom capital 

financeiro, acabou por investir neste empreendimento, algo que já tinha experienciado 

antes, pois já havia trabalhado como microempresário em outra ocasião127. Assim além 

de ser uma forma de colaborar com o cenário musical independente de Natal, Bola 

também encontrou uma forma de conciliar a música com seu trabalho através do Faster 

Pizza. 

 

2.13 Jônatas, Felipe, João e Vik: a formação da Talude 

 

 A Talude têm sido uma das bandas da “nova geração” que tem se mantido mais 

ativa dentro do cenário musical de Natal, realizando diversos shows em diferentes picos 

da cidade. Além do mais, foi frisado por interlocutores como Bola, Joaquim e Alex, sua 

qualidade musical elevada, alçando-os como um dos principais representes da nova safra 

da música potiguar, sobretudo, na linha instrumental/experimental.  

 Dessa forma, considerei interessante conversar com algum de seus integrantes de 

modo a dialogar sobre estas conquistas alcançadas pela Talude. Como Joaquim havia me 

indicado o nome de Jônatas (baterista) entrei em contato com ele via Facebook. Já tinha 

tido a oportunidade de ver apresentações – além da própria Talude – de seus diferentes 

projetos musicais, a Ruído de Máquina e o Vela. E, além da participação em outras 

bandas, Jônatas também tem um papel ativo na produção de alguns eventos através da 

                                                           
126. Pode ser traduzido como “rapidez”. 
127. Bola já havia tido uma serigrafia. Entretanto, o negócio não teria gerado lucro, o que ocasionou seu 

fechamento após poucos meses de funcionamento.  
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“Brasinha Produções”. Dessa forma, como uma figura jovem que vem movimento 

cenário local, achei que seria interessante entrar em contato com ele.  

 Ao conversar com Jônatas através do Facebook, fui informado que todos os 

integrantes da banda iriam se reunir em seu apartamento para “trocarem” algumas ideias 

e, quem sabe, comporem algumas músicas. Assim, comentou que poderíamos fazer uma 

espécie de “roda de música independente”, podendo conversamos conjuntamente sobre a 

banda e o “independente” da cidade.   

 Chegando o dia citado, desloquei-me até o apartamento de Jônatas. Apenas ele e 

Felipe (guitarrista) estavam presentes neste momento, pois os outros integrantes da banda 

chegariam apenas mais tarde. Como Felipe estava ocupado mexendo em seu computador, 

de início, dialoguei individualmente com Jônatas. Todavia, antes de começar a seguir meu 

roteiro de entrevista, uma fala inicial sua chamou minha atenção. Enquanto explicava as 

temáticas que estava abordando durante a pesquisa, comentei que outros interlocutores128 

haviam citado o nome da Talude como sinônimo de qualidade do que estava sendo 

atualmente produzido em Natal.  

Ao tomar conhecimento deste meu relato, Jônatas disse que se sentia honrado em 

escutar tal discurso, tendo em vista que se considerava “fã” das bandas que citei, tendo 

vista que as considerava como “espelhos” para a banda, citando, também, que tinha 

consciência do quão difícil era fazer música em Natal, e admira bandas como o Tesla 

Orquestra e o Jubarte Ataca justamente por “estarem a muito tempo na batalha e 

conquistando muitas coisas apesar de tudo”. Assim, as outras bandas ditas mais 

“experientes” acabam se tornando um reflexo para a Talude, pois, mesmo considerando-

se uma banda com pouca bagagem dentro da “cena” independente, se sentem na 

“obrigação” de colaborar com o que vem sendo feito atualmente, e não apenas “fazer 

parte” do “movimento”. Neste sentido, buscam, também, fazer a sua parte para que esse 

“fluxo musical” continue se expandindo pelo cenário local.  

Aqui percebe-se um forte discurso geracional. Jônatas faz questão de pontuar 

como algumas das bandas interlocutoras desta dissertação são uma espécie de espelhos 

para a Talude, pois, por ter conhecimento de seus trabalhos e de suas conquistas 

adquiridas com o passar dos anos, apesar de todas as dificuldades enfrentadas por quem 

                                                           
128. Joaquim, Alex e Bola citaram a Talude como exemplo da nova safra da música potiguar que tem um 

grande futuro pela frente. 



86 
 

faz música autoral em Natal, acaba enxergando neles uma referência para estimulá-los à 

continuarem buscando o crescimento constante enquanto banda e músicos, já que ainda 

se consideram um grupo novo. Do outro lado, a Talude também é citada como referência 

de uma dita “nova geração” por componentes de bandas como Jubarte Ataca (Joaquim) e 

Tesla Orquestra (Alex), as quais são pessoas já tarimbadas por terem anos de convivência 

no cenário musical independente que reconhecem, sobretudo, seu aspecto qualitativo. 

Portanto, há sempre a possibilidade existir essa “troca geracional” decorrente do 

conhecimento mútuo dos percalços em ser independente, ocasionando o reconhecimento 

por parte dos mais jovens da importância de quem já vem há muito batalhando para 

conquistar as coisas, e da parte dos mais experientes em notabilizar os que ainda buscam 

se consolidar. 

 Dando prosseguimento à nossa conversa, Jônatas foi bem objetivo ao falar da 

“trajetória musical”. De todo modo, relembrou que “desde que se entende por gente” 

escuta música, tendo a memória que teria sido bastante estimulado pelos seus pais, que 

sempre apoiaram seu lado musical. Ao partir para o lado de sua “escola musical”, 

demonstrou ter grande heterogeneidade musical, tendo em vista que escutava – e ainda 

escuta – vários estilos musicais bem distintos, navegando, assim, desde o Hip Hop até o 

Black Metal. No entanto, com o tempo, sua “escola principal” teria guinado para o Rock 

Progressivo/Psicodélico, o que o teria feito seguir um caminho mais voltado para o 

experimental. Como Jônatas sempre esteve envolvido com diversos projetos musicais, 

isso acaba fazendo-o se um expoente de diferentes estilos que o caracterizam como um 

músico dotado de alto “hibridismo musical”.  

 Após alguns minutos conversando com Jônatas, Vik (guitarrista) chegou ao 

apartamento. Após introduzir-me, Vik comentou que achava muito importante eu estar 

pesquisando música independente, sobretudo, o Rock, algo dito com recorrência por 

outros interlocutores, tendo em vista que não tinha informação sobre outros estudos sobre 

a “cena” local, sobretudo, oriunda da antropologia. Como neste momento três dos quatro 

membros da Talude estavam presentes, indaguei-os como tinham se conhecido e formado 

a banda. 

 

Processo de formação da Talude 
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Todos os quatros integrantes teriam estudado juntos por vários anos no mesmo 

colégio em Natal. No entanto, de ínicio, a Talude contava apenas com Jônatas e Vik, 

formando, assim, um duo. A intenção inicial era continuar com a banda neste formato, 

mas, com o decorrer do tempo ambos teriam sentido a necessidade de se “testarem 

musicalmente”, passando, assim, a convidar outros componentes para integrarem a banda. 

Depois de algumas formações que não foram bem-sucedidas, Vik e Jônatas teriam 

convidado Felipe e João (baixista). Vik recordou que, além das próprias capacidades 

musicais dos dois, teria sido levado em consideração a proximidade que eles já tinham 

como amigos, algo que sempre julgou de vital importância para a formação de uma banda 

de “sucesso”. Porém, após Felipe passar um período morando em São Paulo, e a saída 

repentina de João, que estava sem tempo para se dedicar à banda, Vik e Jônatas teriam 

estipulado se tornar um duo definitivamente, visto que “nem passou pela cabeça terminar 

a banda”.  

 Em seguida, após falar sobre o tempo em que passou morando outro estado, Felipe 

comentou que sua ida para São Paulo não teria fluído como o esperado, consequentemente 

retornando para Natal. Inclusive, fez questão de pontuar que, além dos problemas 

financeiros, um dos motivos que o teria feito regressar a Natal foi a vontade de voltar a 

tocar com seus amigos e a participar do cotidiano de uma banda. Durante o mesmo 

período129 João teria retornado à banda, consolidando, assim, a formação que perpassa 

até hoje, a qual, segundo Jônatas, é que se perpassará por vários anos, não imaginando, 

assim, a Talude com outra formação que não a atual, tendo em vista que eles teriam 

alcançado um nível de respeitabilidade e entrosamento, sendo a formação atual “perfeita”  

A partir deste breve relato da “trajetória” da banda, dá para notar que a Talude 

passou por várias idas e vindas de seus integrantes antes de se estabilizarem com a 

formação que mantida até hoje. Sendo assim, por essa reconstituição dá para notar que 

eles se tornaram muito próximos através da consolidação da banda, pois, apesar de terem 

se conhecido durante a fase escolar, foi com a Talude que a mutualidade enquanto amigos 

foi consolidada. A fala de Felipe ao lembrar que a banda foi o principal motivo para ele 

ter retornado a Natal após um período morando em São Paulo elucida bem esse 

sentimento. Desde então, a Talude se consolidou com Vik, João, Jônatas e Felipe, sendo, 

assim, companheiros que rompem a lado musical.  

                                                           
129. Em 2014. 
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 Neste capítulo, busquei de alguma forma reconstruir algumas das “biografias” e 

“trajetórias musicais” (VELHO:1981) dos interlocutores como forma de fazer a descrição 

de seus processos de inserção no mundo da música independente de acordo com cada 

contexto específico. Foi possível notar que algumas “trajetórias” foram providas de mais 

detalhes do que outras devido às diferentes formas de narração dos colaboradores da 

pesquisa. Entretanto, creio que os objetivos de perceber como alguns dos agentes 

musicais da cidade de Natal iniciaram e desenvolveram suas “vidas musicais” foi 

importante para dar prosseguimento às discussões que serão desenvolvidas 

posteriormente, tendo em vista que os diferentes caminhos percorridos por ele 

influenciam de alguma maneira a forma como atuam na conjuntura atual na produção 

independente de Natal. 

 Na sequência, serão desenvolvidas discussões em torno dos efeitos gerados pelas 

novas tecnologias na música independente através dos usos e impressões dos 

interlocutores no referente a este contexto caracterizado por alta digitalização das 

atividades musicais contemporâneas. 
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CAPÍTULO 4: MÚSICA INDEPENDENTE E AS NOVAS TECNOLOGIAS  

 

O primeiro aspecto que abordarei é referente aos processos midiáticos digitais que 

afetam não apenas o cenário natalense, mas a música no âmbito geral. Indubitavelmente, 

os interlocutores citaram o quanto a Internet e as novas tecnologias são parte 

inquestionável na exploração do potencial envolvido na música independente na cidade. 

Como refletido no segundo capítulo deste texto, o impacto tecnológico na música – não 

apenas independente – teria gerado uma série de mudanças no modo como os diferentes 

agentes musicais atuavam perante os diversos aspectos que envolvem o “fazer musical”, 

no qual um dos principais efeitos gerados pelas mudanças tecnológicas acaba sendo ao 

autogerenciamento de suas cadeias musicais130 (Davi&Nakano, 2009). A 

“independência” de antigas “amarras” proporcionadas pela presença de agentes musicais 

hegemônicos, como as grandes gravadoras, teriam propiciado aos músicos independentes 

mecanismos que permitiram sua auto-organização de acordo com as demandas 

específicas de cada banda/artista.  

Dessa maneira, a utilização de redes sociais como Facebook para divulgação de 

músicas e eventos, a existência de sites de streaming musical para distribuição musical, 

realização de gravações caseira mediante o uso de computadores e seus dispositivos 

digitais de manipulação sonora e, até mesmo, no “encaixe” da tecnologia enquanto (mais) 

um instrumento dentro do processo criativo, passaram a fazer parte de seus “cotidianos 

musicais”. 

 

4.1 Redes sociais e articulação online 

 

A banda instrumenta/experimental Talude foi uma das bandas que mais 

demonstrou uma ativa atuação perante a presença das tecnologias digitais, através de 

atividades realizadas no Facebook, Twitter e Instagram. Segundo o baterista (Jônatas), o 

Twitter da Talude é utilizado por todos os membros, no qual, inclusive, são feitas 

postagens pessoais de cada integrante, apesar de todos terem seus próprios perfis alocados 

na rede social. É interessante notar que isto promove uma espécie de “publicidade 

                                                           
130. Por “cadeias musicais” entendo as diferentes etapas do trabalho de uma banda/artista, o que envolve 

criação, produção, gravação, divulgação e distribuição das obras musicais. 
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espontânea” em torno da banda resultante deste tipo de abordagem, mesmo que – 

aparentemente – não tenha sido pensada segundo moldes práticos, sendo apenas uma 

forma “natural” de interação. A Talude também tem uma conta no Instagram, porém, esta 

ferramenta é utilizada com bem menos frequência que o Twitter e o Facebook, até por ser 

uma rede social mais voltada para a divulgação de apresentações da banda e para mostrar 

registros fotográficos des seus cotidianos musicais através de fotos de shows, turnês e 

ensaios.  

Dessa forma, é perceptível como a Talude utiliza – através das redes sociais – 

estratégias dotadas de mais “pessoalidade” para com seus seguidores, não apenas para a 

divulgação de apresentações, compartilhamento de músicas e/ou outras atividades 

relacionadas às ações da banda.  O caráter mais “despojado” promove uma fluída, e 

constante, interação com àqueles que compõem seus círculos sociais através de uma troca 

desprovida de formalidades e/ou voltado para “utilitarismos musicais”. Até mesmo 

“memes131” são criados em torno da banda através da interação com outros usuários e 

bandas com as quais possuem interatividade pelo Twitter que usam o nome Talude e as 

atividades de seus integrantes para criarem imagens, vídeos e frases de chacotas entre 

eles, denotando, assim, essa presença desenvolvida em diferentes frentes das mídias 

digitais que rompem as “trocas musicais”.  

O Jubarte Ataca segue a mesma linha de atuação online. Joaquim comentou que é 

o membro que costuma cuidar do “lado comunicativo” da banda, o que inclui dar 

entrevistas, escrever textos relacionados às atividades da banda, sendo, também, quem 

“posta” as atividades da banda das redes sociais. Joaquim frisou que a tecnologia se 

tornou uma ótima ferramenta para a divulgação do trabalho das bandas independentes, 

algo ausente em seus primeiros anos132 participando de grupos musicais, pois tudo era 

conseguido através da interação direta com outros agentes através da convivência 

cotidiana entre eles. Assim como Talude, além do Facebook – que comumente é a 

ferramenta digital mais utilizada pelas bandas independentes – a Jubarte Ataca mantém 

perfis no Instagram e no Twitter, além de um site criado especificamente para a banda.  

                                                           
131. Memes são informações que se propagam de forma viral pelas redes de computadores através de sites, 

blogs, redes sociais, e-mails, etc. São compostos por vídeos, imagens, áudios, frases, entre outros meios 

comunicativos, que, usualmente, têm caráter humorístico, se espalhando rapidamente entre os usuários da 

web. Memes são, também, caracterizados pela sua rápida transitoriedade em que são rapidamente 

substituídos por outros memes. 
132. Não que ainda não existissem os mecanismos digitais, mas Joaquim frisou que não tinha condições 

financeiras para comprar um computador, nem seus companheiros de banda.   
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Segundo Joaquim, o Instagram já estaria parado há muito tempo. Por outro lado, 

o Twitter ainda é utilizado com certa frequência, sobretudo, para divulgar notícias 

relacionadas não apenas à banda, mas também à surf music brasileira e ao cenário musical 

da cidade. Ou seja, diferentemente da abordagem pessoalizada da Talude, o Jubarte Ataca 

é mais voltado mais para um tom informativo, apesar de Joaquim ter uma forma de 

comunicação nas redes sociais carregada de tom humorístico. Assim, sempre procura de 

alguma forma divulgar as notícias relacionadas à banda como divulgação de eventos, 

reportagens sobre a banda, entrevistas com os integrantes, compartilhamento de materiais 

audiovisuais, entre outras atividades relacionadas ao grupo de uma forma informal, o que 

gera uma interação mais próxima.   

Outra banda interlocutora que costuma usar com frequência diferentes redes 

sociais é a Concílio de Trento. Através de uma integração entre Facebook, Instagram e 

Twitter, o grupo procura sempre se manter ativo na Internet, sempre procurando manter 

seus “seguidores” atualizados com relação às atividades que a banda vem desempenhando 

através de uma abordagem voltada à interação direta com os “fãs”. Paulo Victor frisou 

que a banda utiliza essas ferramentas de modo a proporcionar a potencialização do 

alcance de seus trabalhos frente a novos públicos. Inclusive, a banda está lançando uma 

série de minidocumentários demonstrando como teria sido realizado o processo de 

gravação de seu novo EP, intitulado “Tomara que não chova”, através da fala de seus 

integrantes, do produtor musical (Cássio Zambotto) e de passagens demonstrando o 

registro dos instrumentos e das vozes das músicas.  E, como são uma banda ainda com 

pouco tempo de estrada, esses mecanismos acabam sendo-lhes fundamentais para que 

possam de alguma forma ter os caminhos almejados facilitados pela divulgação em larga 

escala de seus trabalhos. Assim, torna-se algo fundamental para eles,  

Na real, se não for crucial, creio que é quase indispensável. Por que na Internet 

é meio pelo qual o público conhece o seu som primeiramente. Coisas como o 

Spotify que está botando música, creio que é em nuvem o nome, você clica lá 

e já ouve sem precisar baixar, esse tipo de coisa. Aí o público vai consumindo 

esse tipo de coisa, vai consumindo as músicas pela internet, e também sabendo 

dos shows pela Internet (...) é muito importante tanto para divulgação dos 

eventos como pela construção da imagem da banda, como pela divulgação das 

músicas, como pela interação com a sua banda com as outras, de Natal ou de 

fora do estado, também para conversar com o público. Esse tipo de coisa, você 

fazer uma interação  

 Em sua fala são citados diferentes aspectos que acabam por ter uma influência 

direta na vida de uma banda independente. Por outro lado, frisa a questão da interatividade 

tanto com o público quanto com outras bandas de várias localidades. A articulação através 
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da Internet entre os agentes musicais independente se tornou algo fundamental para que 

grupos pudessem se auto-organizar para a criação de projetos que envolvessem a 

interação direta entre eles.  

Tomando como exemplo neste aspecto, a Talude teria realizado uma turnê no 

ínicio de 2015 que teria sido totalmente organizada através do Facebook por intermédio 

da comunicação com os indivíduos de cada estado pelos quais iam trafegar durante a série 

de shows pelos três estados contemplados (SP, RJ, MG). Assim toca a articulação 

referente a contratos, estadia, transporte, cachês, ou qualquer outra necessidade que 

envolvia a banda, teria sido previamente acordada através da troca de mensagens pela 

rede social. De acordo com Jônatas, se não fosse pela sua existência, concretizar a turnê 

se tornaria um processo muito mais complicado, tendo em vista que, assim que 

desembarcaram na primeira cidade, já estava tudo acordado anteriormente. Dessa forma, 

apesar dos imprevistos e dificuldades enfrentadas na organização de uma turnê deste 

porte, puderam se apresentar sem maiores preocupações pelas cidades nas quais 

realizaram suas apresentações.  

 Sob esta mesma discussão, ao relembrar do período do qual não tinha acesso muito 

amplo à Internet, Shilton da Born to Freedom que, além de músico, sempre foi dotado de 

um papel bastante atuante na produção de eventos no meio independente, recordou como 

era mais complicado organizar eventos antes da facilidade comunicativa proporcionada 

pelas novas tecnologias, algo visível nessa longa fala, 

Hoje por exemplo, para você fechar um contrato com um grande artista você 

não precisa mais ir bater lá em São Paulo para assinar um contrato com os 

caras. Você com seu celular (mostra o celular) faz o pagamento do sinal e fecha 

o contrato com os caras. O email, se der alguma merda, o próprio email que 

você mandou as coisas, com os depósitos, pode servir para você entrar na 

justiça caso aconteça algo, você não precisa daquela coisa assinada, 

formalizada, que todo mundo reclamava anteriormente. Então, mudou a 

perspectiva (...) Mas hoje em dia, com as mudanças da internet, melhorou 

muito! Com o Facebook então.... Por exemplo, dá para gente fazer uma 

brincadeira aqui, um teste (mostra o celular novamente) A gente pode pegar 

uma banda mediana, que a gente gosta, e fechar um show agora. A gente entra 

lá no Facebook, fala com alguém. Pega o contato do produtor, a gente ia acertar 

as coisas, ia fazer a transferência pelo Internet Bank para dar o sinal, aí já falava 

com o cara da casa de show aqui em Natal, já falava com o brother que faz o 

cartaz, já colocava na Internet e pronto, está feito o rolê.  

 Neste aspecto da organização de eventos, a Internet se mostrou uma aliada na 

quebra da necessidade do desenvolvimento de um processo mais burocratizado, 

protegendo, assim, “contratantes” e “contratados” de possíveis imprevistos envolvendo 

as diferentes etapas necessárias para a consolidação de um show, permitindo uma 
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organização mais flexível. De acordo com Shilton, essa “perspectiva” diferenciada teria 

facilitado o surgimento de novos produtores133 de eventos inclinados a fazer 

investimentos no meio independente, tendo em vista que a interação entre seus agentes 

teria se tornado mais próxima. Além do mais, frisou o quanto se tornou mais acessível ter 

contato com bandas com as quais gostaria de contratar para realizar apresentações em 

Natal. Antes do surgimento do Orkut, outra importante rede social para os independentes, 

Shilton recordou o quão difícil era conseguir os contatos dos articuladores de cada banda, 

pois, antes era preciso se articular com um produtor. Com o advento das novas tecnologias 

tornou-se possível interagir diretamente com a banda, visto que, além de tornar mais 

viável do ponto de vista financeiro investir em um evento, aproxima as bandas e seus 

integrantes, gerando, assim, a possibilidade de novas redes de interatividade musical em 

escala nacional, e até mesmo internacional. 

 Manuel Castells (2005) comenta como a partir das inovações tecnológicas se 

tornou possível os indivíduos formarem “redes colaborativas” baseadas em fluxos 

horizontalizados que proporcionam a difusão de informação em alta velocidade por 

diversos terrenos globalizados. Isso teria ocorrido através da assimilação das novas 

tecnologias pelos indivíduos, transformando, assim, o dinamismo comunicativo que 

envolvem aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais e geográficos, rompendo com 

as antigas barreiras geográficas de um período que era caracterizado pela sua 

estratificação verticalizada (Castells, 2005). Ou seja, no âmbito da música independente, 

a Internet e suas ferramentas proporcionaram a horizontalidade das relações entre os 

agentes sociais que a compõe. Através da promoção de uma interatividade entre pontos 

que estavam inicialmente isolados por limitações sociotécnicas, foi possibilitado a eles se 

articularem de modo a gerarem novos efeitos sobre suas ações formuladas a partir de uma 

troca musical.  

 Ao falar sobre as influências da Internet na música independente, Gembroso 

(Psicomancia) recordou das antigas “cartas sociais” utilizadas pela banda para se 

comunicar com outras bandas dispostas pelo Brasil tanto para divulgar o trabalho do 

Psicomancia como também para possibilitar a participação da banda em eventos fora do 

circuito de Natal. Assim, Gembroso tinha o hábito de mandar cartas insistentemente para 

                                                           
133. Vale ressaltar que muitos integrantes de bandas independentes exercem o papel também de produtores 

e negociadores, como no caso de Shilton, tendo em vista que não há a existência de uma gravadora que 

exerça o papel de mediadora nas relações entre músicos/público/produtores. Neste sentido, os músicos 

independentes acabam se tornando os “empresários” de si mesmos.   
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vários grupos e produtores de outros estados de modo a fazer uma ampla divulgação das 

músicas de sua banda através do envio de material pelos correios. No entanto, mesmo 

com sua insistência várias negativas surgiam, muitas vezes trazendo pouco retorno para 

Gembroso e seus companheiros, tornando ardilosa a consolidação de alguns objetivos 

centrais para a Psicomancia que era a chance de tocar em outros estados. Entretanto, 

quando passaram a incorporar a Internet à suas atividades, as coisas teriam passado a fluir 

melhor, pois, a partir dela, a banda teria começado a se articular com outros expoentes da 

“cena” Hardcore nacional,  

O que melhorou foi que... eu posso dizer que se não fosse pela Internet, minha 

banda nunca teria feito uma turnê, se eu não tivesse tido a Internet. Então ela 

foi um facilitador para mim. Ela conseguiu ajudar, a Internet consegue agregar 

as pessoas, eu consigo falar com você que está em Pernambuco, com você que 

está na Paraíba, com você que está em São Paulo. Assim, a gente pode agendar 

e marcar shows.  

 Assim, fica evidente como a Internet possibilitou “novas oportunidades para o 

setor independente” (Davi&Nakano, 2009). Enquanto divulgadoras de si mesmas, as 

bandas independentes encontraram na Internet uma forma de expandirem para além de 

suas localidades, não apenas através da disponibilização de suas músicas na web, mas 

também através da circulação por diversas “cenas” e “cenários” através da articulação 

entre pessoas que estão geograficamente afastadas e virtualmente próximas. E, muitas 

vezes, tal aproximação é potencializada pelo compartilhamento de uma visão em torno 

de um movimento reconhecido pelo seu aspecto aglutinador, pois, segundo seus 

expoentes, o “independente” é formado por pessoas que, em algum nível, têm um senso 

de colaboração para com o outro. Dessa forma, a Internet tornou-se um meio que permitiu 

a aproximação desses indivíduos, sendo, assim, agente ativo na mobilização dessas redes 

supralocais (Lévy, 2004).  

O Tesla Orquestra também procura ter uma atuação nas mídias digitais bem ativa. 

No entanto, Alex (guitarrista) comentou que como a banda não tem uma atividade tão 

constante como seus outros projetos musicais como o Son of a Witch e Primordium, acaba 

postando menos informações em relação a ela. Assim, Alex utiliza seus perfis no 

Instagram, Facebook e Twitter como uma extensão das atividades do Coletivo Música 

Experimental, postando, assim, informações relativas ao coletivo e suas ações, de modo 

a atualizar seus seguidores. Outras bandas interlocutoras como Igapó de Almas134, 

                                                           
134. Segundo Henrique, a banda costuma utilizar o Facebook para atualizar os “curtidores” em relação aos 

shows que vão fazer. Além do mais, também comentou que são utilizadas para divulgar eventos de pessoas 
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Kataphero135 e ChaosFace136 têm uma atuação137 “online” mais “restrita”, pois, têm uma 

atividade menos constante. Comumente esses grupos costumam “postar” através apenas 

do Facebook informações relativas às suas apresentações em eventos. E, mesmo que elas 

não estejam se apresentando com frequência, procuram compartilhar links 

disponibilizando suas músicas de modo a, como dito por Gembroso, “saberem que a gente 

ainda existe”. Dessa forma, como uma banda independente é composta por “fases”, 

transitando entre momentos de maior ou menor atividade, as redes socais acabam sendo 

utilizadas como uma forma de mantê-la presente no cotidiano de seus ouvintes através de 

postagens nas Internet.  

 

4.2 Entre o “online” e o “off-line” 

 

 No entanto, há também críticas por parte dos interlocutores no referente a relação 

entre a atuação online e off-line dos agentes musicais. Mesmo reconhecendo as diferentes 

vantagens propiciadas pela Internet no meio independente, há uma certa “desconfiança” 

com relação aos aspectos negativos que possam existir em relação aos impactos que estas 

“facilitações” dos mecanismos digitais podem provocar. Muitas destas colocações partem 

do princípio de que músicos/bandas/público estão restringindo suas convivências no 

mundo da música apenas ao “lado virtual”, o que pode ocasionar uma certa “acomodação” 

com relação às suas respectivas ações.  

 Paulo Henrique (Kataphero) seguiu por esta linha de raciocínio. Mesmo 

reconhecendo as diferentes facilitações proporcionadas pelas novas tecnologias, 

sobretudo, no referente ao acesso do público às obras musicais de diversas vertentes e 

espaço. Em contrapartida, pontua como isso pode se tornar algo efêmero, pois, ao invés 

de poder acompanhar um show, o vivenciando de fato, acaba restringindo-se a um 

                                                           
próximas aos integrantes das bandas, de modo a incentivar o público a comparecer não apenas nos eventos 

da banda, mas de todo em cenário em geral. 
135. A Kataphero, por exemplo, ainda não fez um show em 2016 até a finalização deste texto. Por isso, Paulo 

Henrique comentou que as redes sociais da banda estavam paradas. Ele também frisou que, mesmo quando 

a banda está em um momento mais ativo isso faz com que eles apenas postem datas referentes a shows no 

Facebook. A banda também possui uma conta no Instagram, porém, esta já é atualizada mesmo em que 

períodos que têm shows.  
136. A ChaosFace por também ter uma atividade menos intensa no referente à shows, só utiliza as redes 

sociais quanto tem algum evento marcado. No entanto, Márcio comentou que esporadicamente atualiza o 

Facebook com fotos de ensaios de modo a mostrar para o público “que já a gente ainda existe”. 
137. Vale pontuar que para desenvolver essas práticas na Internet não realizadas apenas através dos perfis, 

contas ou páginas vinculadas à banda, mas através de seus próprios perfis individuais.  
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consumo imediato e, consequentemente, descartável, visto que não percebe uma troca de 

experiências entre indivíduos que têm admiração pela música  

Muita divulgação em Facebook e parece que a parada acontece mais no virtual 

do que no real. Tipo, vai no show e tira uma foto, aí todo mundo vai lá e 

compartilha, legal não sei o que, mas quantas pessoas na real estiveram lá? 

Esse é o problema também né (...) Se você queira realmente compartilhar algo 

em comum o negócio era o show. Show era o lugar. Todo mundo se falava no 

Mirc, na Internet, mas era para combinar para ir para o show. Hoje você vai lá 

na internet, pesquisar as bandas, os músicos, ao invés de estar aqui 

conversando, indo prus shows.  

Na fala de Paulo Henrique há uma clara distinção entre uma experiência 

individualizada (virtual) e uma experiência coletiva (show). Neste sentido, se preocupa 

com a virtualização de certas práticas as quais considerava que deveriam ser feitas “face 

a face”. Tomando como lembrança a forma como ele e os amigos se relacionavam 

“musicalmente”, frisou em que a Internet seria apenas um ponto de partida para a 

construção de suas relações sociais e convivências baseadas na música. Assim, para Paulo 

Henrique, a alta acessibilidade informacional promovida pela Internet teria feito com que 

algumas pessoas se “acomodassem”. E, devido a esse enorme fluxo de informações, elas 

estariam deixando de vivenciar a experiência de ir a um show e compartilhar com o 

público e as bandas/artistas um momento em que possa existir uma troca musical entre 

aqueles que estão participando de determinado evento. Ou seja, não se restringir ao 

“plano” do virtual.  

Paulo Victor (Concílio de Trento) acaba indo pela mesma linha de raciocínio. 

Mesmo que o público tenha diferentes formas de consumidor música virtualmente, 

através apenas de um “click”, comentou que isto pode acarretar em um distanciamento 

entre o público e as bandas locais. A comodidade em consumir de forma ilimitada músicas 

de diversas bandas, de diferentes subgêneros e de várias partes do mundo, segundo sua 

percepção, pode ocasionar uma relação distanciada,  

Aí o público vai consumindo esse tipo de coisa, vai consumindo as músicas 

pela internet, e também sabendo dos shows pela Internet. Mesmo que seja 

muito importante, também tem seus pontos negativos. Por exemplo, acaba de 

certo ponto deixando a parada mais virtual saca? A galera só saca as bandas 

pelo virtual, sabendo que elas vão tocar no rolê. Tipo, mesmo sabendo que elas 

vão tocar sábado na tua cidade, e mesmo você gostando do som, acaba não 

indo. 

Bola, proprietário do Faster Pizza, tece a mesma crítica referente a essa dita 

“facilidade”, 

O comodismo de ficar em casa. Eu posso muito bem ficar em casa na internet, 

botar no Bandcamp e procurar as bandas que tão rolando hoje e escutar em 
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casa mesmo. É cada som foda que você vai escutar e vai ficar ali, e hoje em 

dia isso perdeu a graça de você sair de casa e “ah, vou sacar tal banda, nunca 

saquei”, você não vai ter interesse de sair de casa. Você vai preferir ficar em 

casa, botar um som, ir na esquina comprar umas cervejas e ficar em casa.  

Neste sentido, há uma crítica em relação ao público que deixa de frequentar os 

eventos nos quais acontecem apresentações ao vivo de bandas que podem escutar no 

conforto de suas residências. A “virtualização excessiva” dos hábitos de consumo de 

música em contexto de alta digitalização de conteúdos culturais estaria provocando o 

desnivelamento entre a experiência baseada no frequentamento de eventos, shows, 

festivais musicais e a experiência de ouvir música de forma individualizada através de 

dispositivos digitais. 

Gembroso (Psicomancia) vai na mesma linha de crítica na relação entre o “virtual” 

e o “físico”, porém, questionando, o próprio uso que as próprias bandas independentes 

vêm fazendo destes meios e suas atitudes, e não apenas criticando as atitudes do público 

neste aspecto digital, 

(...) A galera está achando que as coisas vão acontecer do nada, cair do céu. A galera 

fica fazendo coisa pela Internet, mas não bota a mão na massa, faz um cartaz do 

evento, mas não coloca nos lugares para divulgar, marca presença em evento de 

Facebook e não comparece, então fica meio o perigo de a coisa ficar só no virtual.   

Entretanto, mesmo havendo este compartilhamento de visões em torno dos efeitos 

que as tecnologias digitais podem provocar, é notório o quanto as práticas e problemáticas 

envolvendo a relação dos usuários das redes sociais com a experiências fora delas, em 

que o aspecto humano torna-se mais um dos componentes que inferem efeitos diretos nas 

atividades musicais que são compostas por ações que envolvem diferentes agentes de 

cenário da música independente local, acaba por fazer insurgir novos tipos de 

interpretações sobre a relação dos humanos com as tecnologias.    

Sob este aspecto, Latour (2012) coloca que os “não-humanos” – neste contexto os 

meios tecnológicos – acabam se tornando mais um componente que possibilita aos 

humanos direcionarem suas ações de acordo com suas aspirações individuais e/ou em 

grupo. Assim, nesta relação entre “humanos” (agentes musicais) e “não-humanos” 

(agentes digitais) pode ser determinada o curso de uma determinada ação a qual pode 

desencadear diversos modos de ser, agir e atuar dentro do cenário independente. Portanto, 

as novas tecnologias, permitem, possibilitam, sugerem e proporcionam as práticas 

desenvolvidas em uma expressão artística influenciada por mecanismos digitais, 
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determinando, em algum nível, o rumo das ações tomadas neste meio composto por 

diferentes dinâmicas tecnológicas (Latour, 2012).  

Garibaldi leva justamente para este lado ao comentar que “não vejo nada ruim, se 

tiver algo ruim o problema é com a pessoa, não com a Internet. É um veículo né? Como 

dinheiro. É usado para conseguir alguma coisa. Se você for acomodado é problema da 

banda, do ser físico”. Garibaldi descreve sua percepção a partir da ideia do “ser físico” 

(aspecto humano) e o “ser não-físico” (aspecto tecnológico) como uma maneira de 

demonstrar como a relação entre esses diferentes agentes é permeada por processos que 

envolvem a relação entre os dispositivos tecnologia disponíveis para desenvolverem suas 

atividades e a forma como os produtores de conteúdo musical independente se guiam 

através deles. Dessa forma, é muito presente essa perspectiva de que as novas tecnologias 

acabam se tornando mais um componente dentre as relações humanas que permeiam o 

meio independente, pois se tornou quase que imprescindível para a propagação do 

conteúdo relacionado às bandas/artistas independentes através da formação de “redes” 

que se ramificam em todas as direções sem (auto)controle (Latour, 2012). Logo, para 

compreender os processos musicais atuais é preciso perceber a forma como eles foram 

formados.  

Assim, nesta relação entre o “virtual” e o “real”, entre o “online” o “off-line”, Hine 

(2004) contemporiza comentando que a Internet não se limita à “vida virtual”, mas 

“expande-se” para além dela, percebendo, assim, que as ações no espaço digital são 

intimamente ligadas à forma como os indivíduos desenvolvem suas práticas no mundo 

“real”. Sendo assim, a autora busca desconstruir esta ideia de que interações off-line 

(mundo físico) e online (mundo virtual) são desvinculadas. Logo, Hine (2004) reflete da 

seguinte forma,  

O ciberespaço não necessariamente tem que ser visto como um lugar afastado 

de qualquer conexão com a “vida real” ou da interação cara a cara. A Internet 

se conecta de formas complexas com os entornos físicos que facilitam seu 

acesso, já que depende de tecnologias que são empregadas de modos 

particulares segundo determinados contextos e que são adquiridas, aprendidas, 

interpretadas e incorporadas em seus espaços de ocorrência. Essas tecnologias 

mostram um alto grau de flexibilidade interpretativa (HINE, 2004, p.80-81, 

tradução minha). 

 

Ou seja, é preciso notar os processos musicais enquanto conexões fluídas, móveis 

e dinâmicas entre sujeitos interagindo entre dois espaços interativos que são compostos 

por atividades socais entre indivíduos e grupos que confluem a partir da interatividade 
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em ações “online” e “off-line”, que estão, sobretudo, com seus limites instáveis e de difícil 

delimitação (Hine, 2004).  

Assim, por mais que a Internet tenha promovido a facilitação de acesso, 

aumentado o lado produtivo, possibilitado a ampliação da oferta de músicas, aproximado 

consumidores e produtores do meio musical, potencialização da capacidade de 

rotatividade de bandas/artistas independentes, entre outros fatores que sempre permearam 

o “ser independente”, as novas tecnologias não excluem as barreiras enfrentadas pelas 

bandas/artistas do meio independente. A falta de público em eventos, as limitações 

financeiras para realizarem seus trabalhos, as dificuldades para organizar um show, a falta 

de espaços disponíveis para apresentações autorais e a excessiva “virtualização” das 

práticas musicais sempre estarão presentes na carreira de qualquer músico que atue de 

forma autônoma para alcançar seus objetivos.   

 

4.3. A distribuição musical via Internet  

 

 Antes de dar prosseguimento a esta sessão, é preciso problematizar a questão da 

dita “democratização musical”. É comumente compartilhado o senso de que o acesso à 

música, e as diversas expressões artísticas em geral, se tornou muito mais amplo após o 

advento das novas tecnologias. Todavia, é preciso pontuar que a dita “democratização 

musical” ocorreu somente entre aqueles que já detinham e/ou têm acesso às ferramentas 

digitais e/ou têm condições financeiras para adquiri-las. Como os músicos, produtores e 

bandas interlocutoras da pesquisa são majoritariamente pertencentes à classe média da 

cidade, essa ideia de “democratização de acesso” acaba por vezes sendo naturalizada em 

seus discursos, tendo em vista que, em relação a seus “pares classistas”, esta ideia pode 

ser aplicada. Entretanto, para aqueles que não têm capital financeiro para adquirir esses 

mecanismos de reprodução de conteúdo musical digital essa “democratização” não é 

constatada.  

Dessa maneira, há uma seletividade promovida por fatores socioeconômicos que 

perpassam o contexto tecnológico contemporâneo. A Internet pode aproximar as pessoas 

de conteúdos artísticos, mas somente para àquelas detentoras dos “capitais” necessários 

para se consolidarem neste “campo” informacional permeado por disputas (Bourdieu, 

1979). Neste sentido, a acessibilidade aos diferentes conteúdos digitais dispostos pela 
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Internet ainda é desigual devido a fatores que envolvem, sobretudo, uma distribuição que 

alcança somente àqueles que detém os meios tecnológicos para acessar o tipo de conteúdo 

que julga de seu interesse no mar de informações ilimitadas que é a rede mundial de 

computadores.  

 Como descrito no segundo capítulo, as diversas mudanças tecnológicas no âmbito 

da música reconfiguraram as formas como seus diferentes agentes como músicos, 

produtores, gravadoras/selos, entre outros, se relacionam entre si, promovendo, assim, 

novas dinâmicas interacionais, mudando as perspectivas em torno dela. No referente ao 

“setor independente” (LEÃO&NAKANO: 2009), esse impacto parece ter sido ainda 

maior, sobretudo, ao fornecer ferramentas que permitiram aos “independentes” passarem 

a formular estratégias que possibilitem suas auto-organizações, havendo, assim, uma 

autonomização de suas atividades. Ou seja, ao desvincular-se de antigas amarradas 

promovidas por setores que têm como logística funcional voltada a aspectos 

mercadológicos como a indústria fonográfica e os grandes meios de comunicação, os 

“independentes” passam a ditar suas próprias regras, se articulando a partir de suas 

próprias convicções e aspirações. 

 Assim sendo, com a digitalização da música através de diferentes vias 

tecnológicas, os músicos e suas bandas/projetos passaram a se apropriar dessas 

ferramentas de modo a potencializarem o alcance de suas respectivas obras musicais. Ao 

não serem mais “reféns” dos formatos físicos (CDs, K7, LP), podendo, assim, 

disponibilizá-las através de diferentes programas de streaming/download disponíveis na 

Internet, elas podem ser acessadas pelo público através de diferentes aparatos 

tecnológicos (smartphone, tablet, notebook, personal computer, mp3player, etc.). Ou 

seja, a tecnologia passou a trabalhar em função dos produtores de conteúdo musical de 

modo a provê-los de ferramentas que permitiram disponibilizarem suas produções de 

forma gratuita para àqueles que às têm à sua disposição.  

 Sob este aspecto, foram inúmeros os discursos entre interlocutores, pontificando, 

assim, como o desenvolvimento tecnológico teria facilitado suas atividades musicais 

cotidianas. A partir dele houve toda uma modificação do modus operandi em torno da 

forma como atuam enquanto integrantes de um meio caracterizado por seu caráter 

autônomo, acarretando na mudança de perspectiva entre os “independentes”. 
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4.4 Entre a materialidade e a digitalização musical 

 

 Durante minha interação com os interlocutores foi sempre abordado que, apesar 

da música em seu formato digital ter se tornado predominantemente a via de acesso, 

distribuição e compartilhamento musical mais difundido entre os agentes musicais, isto, 

não necessariamente, significou o desaparecimento dos suportes musicais físicos como 

CDs, LPs e K7s. Mais do que isso, foi atribuído a eles um papel fundamental no 

desenvolvimento das estratégias de suas respectivas atividades musicais. Além do mais, 

não se pode excluir o fato de que os indivíduos presentes nesta pesquisa antes de 

formarem suas bandas e/ou iniciarem em seus trabalhos no âmbito da música 

independente, eram, são e sempre serão ouvintes com seus respectivos hábitos de 

consumo musical. Dessa forma, não dá para desvincular seus concomitantes papéis de 

produtores e consumidores, algo que acaba por refletir diretamente em torno de suas 

percepções em torno de como se dá essa relação entre a imaterialidade e a materialidade 

de produtos musicais.  

 Através dessas atribuições, durante meu período em campo, a experiência que 

mais refletiu estes aspectos foi durante minha interação com Shilton em sua residência. 

Sua sala de estar era predominantemente constituída por algo que chamarei de “decoração 

musical”. Entre os itens que configuravam essa decoração estavam cartazes de antigos 

shows enquadrados nas paredes, CDs espalhados em uma grande estante e uma antiga 

vitrola com diversos LPs ao seu redor. Entre os quadros alguns chamaram a minha 

atenção. Como eu e Shilton compartilhamos em algum nível um gosto musical similar, o 

que fez com que percorremos os mesmos espaços e shows independentes da cidade de 

Natal, pude notar que dentre eles estavam alguns cartazes de eventos que me marcaram 

como um show do Dead Fish realizado em 2011 no Cultura Clube138 e do Garage Fuzz 

em 2008 no Dosol, o que fez com que trocássemos algumas lembranças em relação a 

estes acontecimentos do passado. Assim como outros cartazes, Shilton comentou que tem 

este hábito de guardar os panfletos, folders, ou qualquer outro objetivo que remeta a 

shows marcantes de sua vida. Inclusive, comentou que teria uma caixa cheia desses 

pequenos souvernirs musicais adquiridos em diferentes eventos percorridos durante anos.  

                                                           
138. Antigo espaço “underground” da cidade que fechou há alguns anos atrás.  
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 É interessante notar como um objeto aparentemente decorativo pode ser dotado 

de uma história carregada de significados compartilhados entre indivíduos139. Um cartaz 

de um antigo evento frequentado tanto pelo “pesquisador” quanto pelo “pesquisado” fez 

insurgir antigas memórias antes adormecidas. Além do mais, como compartilhamos, em 

algum nível, o apreço por um determinado estilo musical, devido a nossa admiração pelo 

Hardcore, também recordamos de outros shows/eventos/acontecimentos os quais já 

tínhamos a oportunidade de acompanhar. Assim, antigas experiências vividas no meio 

independente foram recontadas.  

Assim sendo, o “cartão de visitas” de sua residência é essencialmente baseado na 

música. E, neste caso, a materialidade da música serviu como um mecanismo de 

aproximação entre pesquisador e interlocutor, tendo em vista que partilhamos uma 

admiração pelas mesmas bandas. Isso foi possível mediante a materialização musical em 

formato de diferentes “trecos”, “troços” e “coisas” que são componentes de seu espaço 

de moradia, pois – eu e Shilton – passamos alguns minutos reativando antigas memórias 

sobre elas por intermédio desses “bens musicais”. E, neste sentido, uma relação social 

pode ser criada, desenvolvida e mantida por meio da materialidade da cultura imbuída 

nesses objetos (Miller, 2011).  

Já Appadurai (2009) pontua como são atribuídos diferentes valores às “coisas” a 

partir de sua “trajetória” percorrida entre diversos contextos, lhes conferindo, assim, 

significados que rompem a barreira do utilitarismo econômico através de razões 

históricas, sociais, culturais e políticas que são ressignificadas através do 

compartilhamento de um contexto que envolve coisas, pessoas e histórias. Assim, a 

“biografia cultural” dessas “coisas” musicais acabam lhes atribuindo um valor simbólico 

para seu detentor, tendo em vista que nelas estão enraizadas memórias, afetos e 

conhecimentos, identificando-se, assim, como objetivos únicos para seu dono 

(Appadurai, 2009).   

 No referente às bandas independentes de Natal estarem procurando fazer este 

investimento em aparatos físicos, não se restringindo, assim, à propagação de suas 

                                                           
139. Outras residências de outros interlocutores (Jônatas e Henrique) que tive a oportunidade de conhecer 

também tinham esta mesma característica decorativa baseada na música. No entanto, eram compostos por 

eventos os quais não tinha comparecido, logo, não teve o mesmo impacto que os da casa de Shilton. No 

entanto, pode-se notar como este é um hábito comum entre alguns músicos: a preservação de uma “memória 

musical”. Tanto Henrique quanto Jônatas disseram que eram cartazes de eventos dos quais não apenas 

tinham comparecido como também se envolvido em sua organização em algum nível. Dessa forma, mais 

do que uma lembrança torna-se uma espécie de item que indica um dever cumprido. 
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músicas através mecanismos digitais, parte disto é resultante de uma visão compartilhada 

de que se produtos musicais materializados já não têm mais o mesmo alcance de seus 

tempos áureos. Em contrapartida, isso não significa que tenham perdido sua importância. 

Objetos como CDs, K7s e LPS acabam se tornando não apenas mais uma via de 

distribuição e/ou divulgação musical, mas, sobretudo, mais uma forma de se comunicar 

com seus ouvintes.  

Paulo Henrique ao comentar sobre o primeiro CD lançado pelo Kataphero, 

intitulado “Life”, em 2012 ainda é insistentemente pedido por parte dos fãs para que seja 

relançado em seu formato físico, frisando como é importante todo o conhecimento que 

está envolvo na confecção deste produto, e a forma como é apreciado também se torna 

diferenciada, 

 O mp3 é o mp3, mas cara, o trabalho a arte, o conteúdo, de ter o contato aí, é 

um elemento a mais que conecta, essa parada em comum, entre bandas, entre 

banda e público, produtores. O material sempre vai reforçar esse lance da 

comunicação, sei lá, você vai correr na rua e coloca um mp3 para tocar no seu 

celular, ok. Isso é uma experiência legal. Mas, o produto de uma banda, 

obviamente é a música. E, assim, tem a experiência individual daquilo ali, você 

pode compartilhar com as pessoas um mp3 e talz, mas a parte visual, a parte 

gráfica, ela fala muito de qualquer banda 

 É notório o quanto para Paulo Henrique o lado físico representa mais do que um 

mero produto comerciável, mas, sobretudo, um “comunicador” (DOUGLAS; 

ISHERWOOD: 1979) entre os diferentes agentes do meio musical como bandas, público 

e produtores através dos diferentes conhecimentos que compõe estes objetos musicais. 

Ao levar em consideração a parte visual como um importante aspecto para a banda 

transmitir aquilo que está propondo além da sonoridade em si140, como pode-se perceber 

no discurso de Paulo Henrique, isso acaba por demonstrar como a materialidade da 

música se torna uma forma de troca de experiências entre o público e a banda, mesmo 

                                                           
140. No entanto, é preciso pontuar que o lado visual para o Kataphero é de suma importância no aspecto 

conceitual da banda, se tornando, assim, mais um componente de sua estética musical. O álbum tem como 

característica ser desenvolvida de forma conceitual. O Dosol, que fez o lançamento do CD, descreve o 

“From Dust” como sendo a “primeira parte dos dois albums conceituais cuja narrativa aborda, em formato 

de tragédia, o mito da origem humana, com o enredo calcado na saga do único remanescente de uma tribo 

nômade extinta 13 mil anos atrás. Sob um olhar primal e animalesco, o Kataphero compõe a atmosfera 

densa em que 9 músicas nos proporcionam uma viagem visceral ao cenário desolado onde o corpo e mente 

de uma criança primitiva se desenvolve completamente isolada”. Assim, a partir dessa descrição, a 

composição imagética da banda acaba sendo mais uma forma de comunicar este cenário o qual querem 

transmitir através do CD, que, em sua parte interna é composto por todo uma arte gráfica que complementa 

a história que o álbum se propõe a transmitir. 
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que ele reconheça a importância da digitalização da música, sobretudo, no referente à sua 

acessibilidade decorrente de seu caráter ubíquo (Silveira, 2009). 

Shilton acaba seguindo pela mesma ótica ao falar da importância da fisicalidade 

da música, pontuando como sendo algo que nunca perdeu sua importância, mesmo que 

não seja mais o tipo de material predominante,  

As pessoas têm que entender que o meio físico não é mais o principal. Ele é 

importante, eu considero o meio físico muito importante, até por que você 

investe em uma parte gráfica, numa arte visual, tanto é que por isso um dos 

motivos do vinil estarem ganhando muito espaço novamente, e é o motivo de 

os CDs estarem ganhando edições muito mais luxuosas por causa disso. O 

pessoal está sentindo um pouco falta disso (...) Aí as bandas investem muito 

nisso e é uma parada legal. 

Desse modo, por mais que a Internet seja o principal canal para as bandas/artistas 

independentes difundirem suas músicas para outros espaços além de sua própria 

localidade e, assim, chegar aos mais variados tipos de público, o investimento na parte 

física está tornando-se cada vez mais necessária para estabelecer um vínculo com seus 

ouvintes e com outras bandas próximas. O dito “virtual” não consegue transmitir todas as 

sensações que se teria ao escutar um disco em um vitrola ou acompanhar as músicas de 

um CD apreciando através do tato de um encarte. Por isso, estaria sendo feito um 

investimento muito maior para que seus trabalhos possam ser acessados não apenas 

digitalmente, mas através do material físico que, por ter outros atrativos do que um MP3 

acessado através do computador, gera variadas sensações. 

Partindo para o lado mais relacionado ao cenário independente, Garibaldi atribui 

à materialidade como um fator importante para bandas poderem interagirem com o 

público e entre elas mesmas,  

Quem consome esses discos é a própria galera das outras bandas, ou agregados 

das bandas que sabem como funciona o sistema. De como é o “underground”. 

O vinil voltou antes do underground, mas as bandas underground tão fazendo 

também. A galera sente saudade do vinil né, do saudosismo, e a galera viu que 

era uma oportunidade. E vira um artigo de colecionador. Uma coisa que você 

observa, que tem um carinho a mais, as vezes você nem escuta, mas só de ter. 

E o CD quando você toca em festival, a galera quer ter uma lembrancinha. 

Tipo “quero levar algo dessa banda”. Aí compra uma camiseta, um CD, um 

boné. 

Assim, esses produtos musicais surgem também de uma visão compartilhada entre 

os próprios componentes das bandas que têm a consciência de como funciona o 

“underground”, cujo um de seus principais preceitos é o reconhecimento da necessidade 

de ter-se uma colaboração mútua entre os “pares musicais”. Assim, este consumo, 
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sobretudo de nicho, de aparatos físicos relacionados à música acaba se transformando em 

uma espécie de consumo “consciente” dentro do meio independente, pois, há-se a 

consciência que ele deve se autoconsumir para sua sobrevivência. E, estes objetos 

musicais, acabam tendo papel central nessa dinâmica que envolve consumo, troca de 

experiências, consciência do “ser independente” e ligação à materialidade da música.  

 Por ser dono de um selo, Vlamir acaba tendo uma visão mais empreendedora com 

relação a este “embate” entre os suportes físicos e a disponibilização de músicas através 

das redes digitais. Para ele, o digital e o virtual acabam sendo dois pontos que são 

manuseados de acordo com a estratégia que a banda/artista quer adotar frente a seu 

público, 

Existe uma tendência, lançamento virtuais, mas isso não nega os outros 

suportes, se você não tiver estratégias para você, inclusive, disponibilizar sua 

música de uma forma gratuita, em troca de formação de plateia (...) Então eu 

acho que não é o momento do só virtual, é o momento do qual você tem que 

entender onde você tá inserido, de você ter a estratégia de ter o virtual, o físico, 

ou se você vai optar de ter só um (...) Eu vou lançar o disco virtual, você pode 

meramente colocar uma amostragem, dentro de uma campanha de tê-lo 

gratuito. Você pode ganhar tempo e expectativa, e gerar interesse dentro de 

uma estratégia de algo que você quer alcançar (...) Que você pode não tá 

colocando a música toda no Youtube, mas ela tá no Spotify, aí você vai gerir. 

Do mesmo jeito que você gere uma campanha de publicidade para um produto 

que você quer que você chegue por um meio físico. Pela facilidade de 

meramente colocar lá, e as pessoas fazer sem estratégia nenhuma, o cara 

também acha desnecessário “não faço, não vende”. Às vezes o CD não é para 

vender, é para você também empreender como uma difusão. Mas também 

ocasionalmente vender. CD ainda vende. Vinil vende. 

Portanto, a suposição de Vlamir é construída através de uma visão mercadológica, 

decorrente, sobretudo, de sua atuação no Mudernage Combo. Como um selo 

independente trabalha diretamente na(s) estratégia(s) das bandas/artistas que compõem 

seu casting, Vlamir tem uma perspectiva calcada no manuseamento dos diferentes 

mecanismos – físicos ou digitais – de acordo com a aspiração que elas querem almejar. 

Assim, para uma banda/artista independente conseguir se articular de modo a 

potencializar seu alcance frente ao público, é preciso gerir suas atividades através de 

estratégias que englobem tanto o digital quanto o físico. Os “independentes” têm à sua 

disposição diversas ferramentas que agregam conteúdo musical como Spotify, 

Soundcloud, Bandcamp e YouTube141 que lhes proporcionam a oportunidade de 

desenvolver diferentes ações estratégicas de modo a criar uma maior audiência para eles, 

                                                           
141. Apesar de ser inicialmente ser concebido como uma plataforma de veiculação de vídeos o YouTube foi 

ressignificado pelos usuários, que passaram a disponibilizar o áudio de álbuns de bandas/artistas do mundo 

da música através desta ferramenta digital.  
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tendo em vista que podem disponibilizar suas obras musicais de acordo com a abordagem 

que querem desenvolver. E, como complemento a isto, Vlamir pontua que a rodagem de 

suportes como CDs e Vinis podem ter diminuído com a consolidação da música digital, 

no entanto, não necessariamente, significa que eles deixaram de ser potenciais difusores 

para àqueles que investirem em sua confecção, além de serem dotados de diferenciações 

em relação à música em seu formato digital, o que acaba por atrair consumidores. 

No referente aos aspectos técnicos envolvendo suportes físicos e a música digital, 

por ser alguém que tem um conhecimento mais técnico em relação a som, Cássio 

Zambotto debateu a temática falando sobre a contraposição entre o “analógico” e o 

“digital”, promovendo uma comparação entre a qualidade sonora do vinil e o MP3, 

Tecnicamente o mp3 é melhor que o vinil, sabia? Sem dúvida. Isso é 

cientificamente provado. Mas eu não crítico quem defende o vinil, porque eu 

vejo um fator importante na cultura do vinil para quem faz música. Que é 

aquele zelo com a coisa. É um souvenir cara. É um objeto de coleção. Você 

gosta daquilo, você cuida, você tem um ritual para escutar aquilo. Você não sai 

escutando num fone de ouvido no ônibus. Você tem que está em casa.... “Eu 

estou indo ouvir música”... Isso para mim é muito mais valioso que o mp3. 

 Dá para notar que há um discurso cientificista para justificar que o MP3 seja 

melhor do ponto de vista da qualidade sonora142. No entanto, Cássio joga esse debate 

também no plano cultural. Enquanto a música em seu formato digital tem como 

característica seu amplo acesso e mobilidade, o consumo musical através de suportes 

físicos é provido de diferentes nuances que superam a questão da “praticidade”. Escutar 

um CD, ou um vinil, é um ato que envolve toda uma “ritualização musical”, que envolve 

aspectos sensoriais através do manuseio da embalagem, a escuta acompanhando as letras 

pelo encarte e admiração das artes visuais presentes na capa e/ou contracapa, etc. Devido 

a práticas como essas, o consumo de música não dispensa a materialidade dos formatos e 

dos suportes, apesar de seu momento de alta digitalização.   

 Assim, algumas bandas que são interlocutores deste trabalho como Jubarte Ataca, 

Born to Freedom e Concílio de Trento, que estão em processo de 

gravação/mixagem/masterização de seus novos álbuns e EPs, ao perceberem esta 

                                                           
142. Ao fazer uma história dos formatos fonográficos, Leonardo de Marchi (2005) comenta que há uma 

constante discussão por parte dos amantes da música em debater qual o formato provido de maior qualidade 

sonora, o digital ou analógico. Defensores do vinil creditam a ele um melhor aproveito do som mais grave, 

enquanto falam que o áudio digital perde em certas nuances sonoras por ser um som muito “polido”. Do 

lado oposto, quem defende a reprodução digital, diz que essa perda é praticamente imperceptível aos 

ouvidos humanos. Além disso, o digital possibilita a manipulação sonora para compensar a “suposta” perda 

(Marchi, 2005) 
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demanda têm como “projeto” lançar estes trabalhos não apenas nas plataformas de 

conteúdo musical digital, mas também buscarão fazer um investimento financeiro entre 

os integrantes para mandar prensar cópias físicas dos seus respectivos produtos143. 

Inclusive, Joaquim (Jubarte Ataca) comentou que a banda relançara seu mais recente 

álbum (Falso) em formato físico, que inclusive terá parte de sua confecção bancada pela 

“Baratos Afins144”, frisando que será uma conquista gigantesca para a Jubarte Ataca ter a 

oportunidade de ter seu trabalho lançado145 por um selo dessa magnitude. A banda 

também tem como projeto futuro lançar o mesmo CD em formato de vinil, mas, como é 

um processo caro e mais complexo, ainda está sendo trabalhado no plano das ideias.  

 Para elucidar bem o alcance desses produtos, Joaquim fez um breve relato sobre 

a turnê que teriam realizado no estado de São Paulo, mais especificamente na cidade de 

Campinas. Ao comentar sobre as experiências vividas nestes eventos, recordou como 

praticamente todo o material da banda, sobretudo, camisetas, teria sido rapidamente 

vendido para o público. Inclusive, foi a partir desses produtos que eles teriam tido mais 

retorno financeiro, maior até mesmo que o próprio cachê recebido das casas de shows nas 

quais teria tocado, algo que teria provocado imensa surpresa entre todos os integrantes do 

grupo.  

Disto isto, pontuou o quanto é importante para as bandas independentes investirem 

na confecção de merchandising, pois, além de ser uma forma de conseguir levantar fundos 

para a Jubarte Ataca através da venda destes produtos, tendo em vista que nem sempre 

conseguem receber cachê para se apresentar, é uma forma de interagir diretamente com 

o público “você tá ali na banquinha, vende uma camisa, vende um CD, aí conhece o 

pessoal que tá no rolê, gente de outras cidades, aí troca uma ideia, troca contato e vai se 

comunicando com a galera. Isso é muito massa quanto você está tocando em outros 

estados”. Além disto, Joaquim também frisou que costumam enviar bastante material para 

                                                           
143. Além do mais, é preciso pontuar que estas mesmas bandas costumam fazer investir em camisetas, bonés, 

bermudas, entre outros que possam chegar ao alcance do público, pois, têm a consciência da existência 

dessa demanda. 
144. Importante selo independente localizado em São Paulo/SP. O “Baratos Afins” está desde os anos 70 em 

atividade, sendo considerado por Joaquim o selo mais importante, do ponto de vista histórico, do país. O 

selo foi citado no capítulo 2. 
145. Segundo Joaquim, este contato com o selo teria surgido após uma turnê da banda pela cidade de São 

Paulo/SP, na qual tiveram a oportunidade de conhecer o guitarrista da banda de surf music “Os Brutus”, 

que trabalha na loja de discos do selo. Para demonstrar tamanho reconhecimento do trabalho do “Baratos 

Afins”, Joaquim os considera “heróis do underground nacional”, demonstrando uma clara idolatria pelos 

fundadores do selo. 
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ouvintes através de pedidos realizados através do Facebook, tendo em vista que a banda 

tem uma reserva de produtos para pedidos realizados de forma online. 

Assim, fica notório o quanto o consumo acaba se tornando uma espécie de 

“mediador” na relação entre as bandas independentes e os novos públicos com os quais 

têm acesso através da formação de vínculos entre eles. A existência de material para 

consumo relacionados às produções independentes acaba por se tornar mais um dos 

componentes que possibilitam uma maior integração entre os diferentes frequentadores 

de um cenário musical específico, algo perceptível no relato de Joaquim. E, do ponto de 

vista “utilitarista”, acaba sendo uma aposta de conseguir retorno financeiro para o grupo. 

Dessa forma, se por um lado a possibilidade do consumir um CD ou uma camiseta de 

uma banda possibilita fazer um reinvestimento na criação de outros produtos e no 

desenvolvimento de seus futuros projetos, do outro também proporciona o 

estabelecimento de uma ligação com seu público em um sentido mais amplo. Neste 

sentido, os bens materiais produzidos pelas bandas acabam se tornando comunicadores 

para o estabelecimento de uma ponte entre os músicos e seu público 

(Douglas&Isherwood, 1979). 

 Outro aspecto interessante abordado nesta relação entre a virtualidade e a 

materialidade da música está na ideia de “concretude” do trabalho que as bandas/artistas 

querem almejar ao desenvolverem suas atividades. É perceptível que as novas tecnologias 

proporcionaram aos “independentes” diferentes vias que lhes dão a possibilidade de 

disponibilizar e divulgar seus trabalhos através de diferentes redes virtuais dispostas pela 

Internet, o que acabou ampliando exponencialmente a oferta de músicas para os 

consumidores, que passaram a ter à sua disposição um gigantesco acervo musical através 

blogs/sites/programas que disponibilizam MP3s para baixar de forma gratuita e/ou 

serviços de streaming musical. Assim, acaba surgindo algumas problemáticas em relação 

ao alcance que essas músicas podem alcançar frente ao público mesmo estando disponível 

em diversos lugares.  

Paolo146 (Moloko Drive/ÍconeStudio), por ser alguém que está no cenário há quase 

vinte (20) anos coloca essa digitalização musical da Internet como sendo um fenômeno 

“perigoso” para as bandas de Natal. Como o cenário independente é composto muitas 

                                                           
146. Tive a oportunidade de dialogar com Paolo em umas das minhas idas ao Ícone Studio de Vlamir. Paolo 

trabalha, sobretudo, com a parte de gravação do estúdio.    
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vezes por “ciclos”, muitos dos grupos que estão ativos atualmente – citando o exemplo 

do Mahmed e Far From Alaska147 – daqui há dez (10) anos podem não mais estarem em 

atividade. Dessa forma, como muitas delas utilizam apenas a Internet como repositório 

de suas músicas, isso pode acarretar na perda de seus respectivos trabalhos no mar de 

informações infinitas caracterizados pelo grande fluxo de informações dentro das redes 

digitais, podendo, assim, entrar em um “limbo digital”, pois esses arquivos muitas vezes 

podem acabar se perdendo. Neste aspecto, a Internet não fornece as garantias que seus 

arquivos musicais serão preservados, tendo em vista que a tecnologia é propicia a falhar, 

sendo incontrolável por parte de seus usuários.  

Para elucidar essa problemática, Paolo recordou de bandas do final da década de 

90 que têm músicas na Internet que são extremamente difíceis de se encontrar na Internet, 

e, quando é possível encontrá-las, em sua grande maioria os links estão “quebrados”. 

Portanto, para quem não tem o material em mãos, as obras dessas bandas se perderam 

neste “mar digital, perdendo-se na memória daqueles que tiveram a oportunidade de ter 

acesso a elas enquanto ainda estavam ativas. Ou seja, por mais que a Internet transmita 

esta disponibilidade infinita de informações, como no contexto musical de alta 

digitalização, elas acabam ficando entre o “tudo ou o nada” (Santaella, 2010). Cabe ao 

usuário conseguir mergulhar neste mar informativo e pescar aquilo que está à procura, 

visto que as novas tecnologias acabam facilitando e, ao mesmo tempo, dificultando o 

garimpo frente àquilo que se quer ter acesso.  

Sob esta mesma discussão, Márcio (ChaosFace) comentou que, como a banda tem 

seu álbum disponível apenas digitalmente, isto acaba passando a impressão de que ele 

nem existe,  

Por que a gente tem o EP, mas não parece que ele existe, mas está lá jogado na 

internet e ninguém sabe da existência. Inclusive já apareceu gente perguntando 

se tem material físico, aí a gente tem que dar aquela resposta chata “não, só 

digital, só na internet”. Claro que se a gente realizar não vai lançar tantas cópias 

assim, mas a gente quer ter o material físico para dar aquelas pessoas que 

querem fazer resenha da banda, e querem de presente. 

 Neste ponto, o material entra como uma forma de gerar “concretude” ao trabalho, 

já que há uma necessidade por parte do público de ter acesso a esses produtos em seu 

formato físico, e não “apenas” digitalmente. As bandas independentes mesmo muitas 

                                                           
147. O Far From Alaska é uma banda que vem alcançando grande notabilidade nos últimos dois anos no 

cenário independente nacional, tendo, inclusive, já se apresentado em outros países como França e Estados 

Unidos. 
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vezes tendo um limite orçamentário, acabam investindo em cópias físicas como uma 

estratégia para ter o interesse do público, tendo em vista que ter um CD ou LP acaba se 

tornando um diferencial em relação a outros grupos que não tem essa abordagem baseada 

na criação de produtos musicais materializados. Por outro lado, também pode ser mais 

um item que potencialmente pode gerar mais publicidade, pois, blogs/sites musicais têm 

o hábito de fazerem resenhas dos materiais não apenas no lado musical, mas envolvendo, 

também, todo o trabalho feito em seu entorno como o encarte e os aspectos visuais inclusa 

em sua composição, tendo em vista que a imagem de uma banda também compõe os 

aspectos musicais. 

 

4.5 Adquirindo conhecimento sobre som  

 

 Ao falar sobre seu processo de aquisição de conhecimento sobre som, Cássio fez 

questão de frisar que, se não fosse pela ampliação de acesso à informação provocada pela 

Internet, provavelmente não teria tido condição de desenvolver seu trabalho como 

atualmente. Ao lembrar que lia vários livros lentamente, sem conseguir absorver muito 

bem o conhecimento que estavam transmitindo, mas, por outro lado, através dos 

mecanismos de pesquisa, quanto tem alguma dúvida relacionado a determinado assunto 

envolvendo som “vou ali no google, digito 3, 4 palavras.... Pronto! Aparece uns 50.000 

temas sobre o negócio que eu estou em dúvida. E eu tiro todas elas em 2 horas. Eu posso 

entender a informação, entender mais ou menos como é, experimentar e tirar a prova. 

Antes da internet não era possível isso”. Portanto – em seu caso – enquanto através dos 

livros a informação era limitada e o processo de aprendizagem lento, a enorme gama de 

conhecimento propagados pelas redes virtuais teriam lhe propiciado um maior controle 

sobre aquilo que estava acessando através do “acerto por tentativa”. Em contraponto, 

Cássio lembrou que apesar de ter tido uma facilitação em relação ao contato com diversos 

tipos de conhecimento, teria se tornado mais difícil filtrá-los, já que, segundo ele, a 

Internet, 

Ela proporciona você ter acesso às coisas, mas ela não ti dá ali tudo 

mastigadinho, a sabedoria. Se você não souber usar, você pode ir direto para 

fundo do poço. Você pode dedicar sua vida, perdendo muito tempo com aquilo, 

mas você simplesmente não entendeu, acontece muito isso, saca? Eu conheço 

muita gente que se deu mal   



111 
 

Para contornar isso, Cássio afirmou que teria sido seu comportamento 

questionador de duvidar constantemente do conhecimento que acessava que lhe teria 

permitido selecionador, manusear e assimilar o excesso de informações com as quais 

tinha, e ainda tem contato. Em relação a outros técnicos de som, Cássio falou que haveria 

muitas pessoas, inclusive próximas a ele, que não conseguiram desenvolver seus 

trabalhos por não serem capazes de lidar com esse tipo de contexto de alto fluxo 

informacional, seja por falta de senso crítico ou por falta de bagagem técnica. Portanto, 

ao conseguir lidar com esta problemática, a Internet teria lhe permitido trabalhar seu lado 

“experimentalista”, de manejar a informação da forma lhe convém, fornecendo-lhes, 

assim, as ferramentas interativas e comunicacionais necessárias para sua formação 

enquanto produtor musical.  

Outro fator citado por Cássio foi a grande evolução no referente a softwares e 

equipamentos. Como descrevi no terceiro capítulo deste texto, pude ver a grande 

quantidade de equipamentos espalhados por todo o ambiente. Portanto, o espaço era todo 

composto por equipamentos, que, segundo Cássio, eram todos estrategicamente 

colocados em uma posição de acordo com cálculos matemáticos e físicos que teria 

aprendido após estudar áudio por mais de 10 anos através do seu aprendizado adquirido 

através de fóruns de discussão sobre aspectos técnicos e teóricos do som. Cássio salientou 

que a própria constituição arquitetônica da sala teria sido construída de modo a conseguir 

a melhor acústica possível, para facilitar, assim, a propagação do som e a melhor absorção 

de suas minuciosidades. 

Para salientar isto, Cássio falou que iria me propiciar uma “experiência sonora” 

totalmente nova pela qual poderia perceber como o som ia soar de outra forma quando 

ouvido a partir da posição148 do estúdio no qual edita as músicas com os equipamentos 

calculadamente posicionados em determinada parte da sala. Depois de me posicionar, e 

pedir para que fechasses meus olhos, Cássio colocou para tocar uma das músicas da banda 

norte-americana de Pop-Rock “No Doubt”, que teria sido gravada e editada em um dos 

melhores estúdios do mundo, por algumas das pessoas mais capacitadas da área no 

mundo.  

                                                           
148. Inclusive, deixado da cadeira tinha um quadrado marcado por fitas adesivas que marcavam exatamente 

a posição na qual se deve ficar para perceber o som circulando por diferentes pontos do estúdio. 
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Enquanto Cássio narrava alguns dos aspectos técnicos presentes na experiência, 

pude notar como ao passo que a música ia se desenvolvendo, o som circulava por toda as 

partes da sala, o que permitia eu perceber a constante mudança de intensidade da música, 

sendo recepcionada por diferentes posições do meu corpo. Em determinada parte, sentia 

o som vindo com mais força à minha frente, com todos os instrumentos sendo “jogados” 

na minha cara. Em outra parte mais lenta, percebia um instrumento mais ao fundo da sala 

vindo ao meu encontro de acordo com a evolução da música. E, essa dinâmica sonora, foi 

se alterando durante todo essa nova experiência sonora experimentada por mim.  

Comentei para Cássio que de fato tinha achado espetacular a experiência, pois, 

nunca tinha escutado música dessa forma, prestando atenção às diferentes nuances que 

envolvem a absorção do som pelo corpo e com a qualidade de reprodução tão grande. 

Cássio pontuou que as pessoas que também já tinham tido essa experiência também 

tinham ficado surpresas, pontuando que é uma forma de escutar música que poucas 

pessoas têm acesso, tendo em vista que só pode ser vivida em um estúdio 

arquitetonicamente pensado para essa finalidade. Cássio falou que esse tipo de recepção 

sonora seria decorrente de um fenômeno chamado de “psicoacústica149”. Demonstrando 

empolgação, fez questão de frisar “e isso, cara, é tudo ciência! A posição dessas caixas 

não foi eu que inventei. Foi um cálculo desenvolvido por um monte de maluco que 

estudou a vida inteira”. 

Cássio disse que conhecimento teria sido adquirido todo através da constante 

busca por conhecimento pelos diferentes meios informacionais que teria tido contato, já 

que não teria tido em sua formação como técnico de som a figura de um “mestre”, era a 

forma mais comum de se aprender antes do advento da Internet. Segundo Cássio, o 

aprendizado na área de gravação era muito calcado na observação direta de uma pessoa 

que tinha o conhecimento desenvolvendo as suas atividades na prática, algo que ele teve 

acesso por pouco tempo. Assim, seu aprendizado teria sido todo desenvolvido de forma 

autônoma, o que lhe teria permitido manusear programas de edição de áudio digital, 

equipamentos de reprodução e gravação sonora e outros aparatos envolvendo sonoridade 

ao seu bel-prazer.  

 

                                                           
149. Área da neurologia que estuda as formas de recepção de som pelo cérebro humano. 
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4.6 Algumas iniciativas de produção de conteúdo audiovisual 

 

 Durante os últimos anos em Natal veem sendo realizadas diversas iniciativas 

alternativas que possibilitem essa integração entre a música independente e as novas 

tecnologias que possam, em algum nível, colaborar com as produções autorais 

independentes da cidade. Devido a diversidade de formas de utilização proporcionadas 

pelas ferramentas digitais, os agentes buscam – através de seus conhecimentos individuais 

– agregar ao cenário musical da cidade ações que proporcionem uma circulação musical 

que englobe diferentes formas de divulgação, distribuição e produção de conteúdos 

digitalizados. Neste sentido, a produção de material audiovisual se tornou mais uma via 

de produção de conteúdo relacionado à música que proporciona novas formas de 

abordagem.  

 

4.6.1 Território Criativo 

 

 O Território Criativo é uma webserie concebida por Vlamir (Mudernage Combo). 

Tem como ideia central fazer um registro em audiovisual do processo criativo de bandas 

instrumentais/experimentais150 da cidade através da gravação de uma série 

minidocumentários compostos por entrevistas dos membros, e por apresentações de 

músicas autorais das mesmas.  

O Território Criativo foi concebido através de uma ajuda de custo conseguida em 

conjunto com a iniciativa privada151. De acordo com Vlamir, apesar da existência do fator 

burocrático também mediante agentes privados, ele seria menor em relação à aquisição 

de capital através de financiamentos de incentivo à produção cultural local de instituições 

públicas. Dessa maneira, como Vlamir já tem vasta experiência na aquisição de editais, 

boa parte de seus projetos são financiados através desses patrocinadores. No entanto, 

apenas o primeiro episódio – com a Jubarte Ataque – teria sido realizado com dinheiro 

adquirido via editais. Em contrapartida, Vlamir frisou que os episódios subsequentes152 

                                                           
150. A primeira temporada será direcionada a estes subgêneros musicais. Vlamir prosseguir com o projeto 

por anos, tendo em vista que tem especialização como editor/produtor de materiais audiovisuais. 
151. Através do Sebrae/RN. 
152. O episódio do Zurdo será o segundo da webserie.  
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serão realizados através de recursos do próprio Ícone Studio, sendo, assim, um 

investimento próprio153.  

 Além da própria webserie, Vlamir pontuou que outra ideia a ser aplicada será o 

lançamento – sob a marca do selo Mudernage Combo – de uma compilação154 em CD 

(físico/virtual) que conteria todos as bandas/artistas que irão participar do Território 

Criativo. Segundo Vlamir, essa seria uma maneira de fazer uma espécie de mapeamento 

do que vem sendo produzido recentemente pelo cenário de música instrumental da cidade 

de Natal.  

Quando indagado o porquê dessa iniciativa estar sendo realizada abordando esses 

tipos de bandas, Vlamir respondeu que seria pelo fato dessa ser uma “cena” bastante forte 

na conjuntura musical atual da cidade, e, além disso, devido a fato deste subgênero ter 

como uma de suas características principais variadas particularidades no processo de 

criação das músicas, tanto referentes às ferramentas utilizadas quanto ao aspecto humano, 

isso se tornaria um diferencial no tipo de abordagem a ser realizada. Assim, através do 

contato direto com os músicos, Vlamir procura fazer uma reconstituição dessas 

minuciosidades criativas dentro do processo de composição de cada músico, tendo em 

vista que o próprio nome do projeto indica essa inclinação para o lado da criação musical 

de cada um.  

                                                           
153. A ideia inicial seria realizar apenas um episódio, entretanto, com a repercussão e qualidade adquiridas, 

Vlamir teria se sensibilizado a fazer uma série completa, mesmo que isso fosse feito mediante a utilização 

de seus próprios recursos. 
154. Essa compilação também será distribuída/divulgada entre os serviços de streaming musical como o 

Spotify. Como Vlamir trabalha com selo musical, procura disponibilizar seus trabalhos nesses serviços, 

pois, além de ser uma forma de ampliar a presença das bandas nas mídias digitais, é uma forma de remunerá-

las através de direitos autorais, apesar da ínfima porcentagem oferecidas por eles, sobretudo, se tratando de 

bandas independentes.  
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Figura 1 Screenshot e logo da webserie Território criativo. Fonte: YouTube 

  

É interessante notar como na atuação de Vlamir há uma espécie de “senso 

colaborativo” para com o cenário de música independente de Natal. Como esteve 

envolvido por vários anos com projetos musicais como o selo Mudernage Combo, com 

sua antiga banda (Cabeças Errantes) e agora com o Território Criativo, isto o teria feito 

criar uma espécie de “consciência” em relação às bandas/artistas que sejam passíveis de 

um investimento em torno de seus respectivos trabalhos. Evidentemente há, também, uma 

troca entre Vlamir e os músicos, levando em consideração que ao tomar essas iniciativas, 

isto amplia o portfólio de sua marca, tornando-se, assim, uma espécie de vitrine mútua 

entre eles. Assim, enquanto Vlamir procura trazer visibilidade às produções locais, 

ampliando seu poder de circulação, por outro lado as bandas acabam sendo, também, 

produtores de conteúdos para sua empresa. Todavia, não se pode reduzir esta troca 

meramente ao aspecto utilitarista, mas é preciso reconhecer que há uma relação calcada 

na divisão de um terreno musical que necessita da colaboração entre seus diferentes 

agentes de acordo com suas respectivas atribuições.  

Dessa forma, como uma das finalidades do projeto é fazer essa abordagem que 

procura “cavar” o que está “por de trás das músicas”, seria uma maneira de demonstrar 

para o público através do registro audiovisual como são desenvolvidos “esses 

experimentalismos”, promovendo uma maior familiaridade com essas produções. Por 

outro lado, o Território Criativo é também um registro a mais para essas bandas, as 
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provendo de um material audiovisual que acaba por se transformar um registro 

diferenciado para seus “portfólios musicais155”.  

A utilização de material multimidiático é uma forma de expandir o trabalho das 

bandas/artistas independentes por diferentes canais de informação através da produção de 

variados conteúdos musicais em formato digital por intermédio da utilização de 

ferramentas dispostas pela rede mundial de computadores. Como refletido por Henry 

Jenkins (2009), por meio de sua ideia de “cultura da convergência”, essa propagação em 

larga escala, ocasionada por constantes fluxos informacionais por diferentes canais que 

convergem através de processos midiáticos compostos por diferentes agentes, possibilita 

que os indivíduos se tornem produtores de conteúdo em variadas vertentes midiáticas 

(Jenkins, 2009).  

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplos 

suportes midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao 

comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a 

quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que 

desejam. Convergência é uma palavra que consegue definir transformações 

tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está 

falando e do que imaginam estar falando (Jenkins, 2009, p. 29). 

Assim, a disponibilidade de mecanismos que proporcionam a maior interatividade 

entre os agentes culturais, através do rompimento da barreira criada entre 

consumidores/produtores, faz com que novos projetos sejam criados a partir dessa 

interação horizontalizada através do uso das novas tecnologias pelos seus usuários da 

Internet.  

De acordo com Jenkins (2009), a “cultura da convergência” representa o constante 

fluxo de informações por diferentes suportes midiáticos. Assim, a “convergência” é 

debatida no sentido de perceber como há uma alteração na forma como os agentes estão 

agindo em relações de cunho comunicativo, em que o autor atribui a ela uma 

transformação cultural, superando o tom reducionista que a enxerga apenas como sendo 

um processo tecnológico que fusiona diferentes funções em um mesmo aparelho 

eletrônico. Tal transformação é calcada na tendência dos consumidores a buscarem 

constantemente acesso à informação, estabelecendo conexões através de múltiplos 

conteúdos dispersos pelo globo. Esse contexto reconfigura a relação entre produtores e 

                                                           
155. Além de disponibilizar esse conteúdo através do Youtube, Vlamir também faz uma divulgação em 

escala nacional enviando o material para outros selos independentes. Assim, além de proporcionar a 

gravação audiovisual, Vlamir também oferece este suporte distribuindo – no caso o episódio já finalizado 

(Jubarte Ataque) – outros agentes musicais.  



117 
 

consumidores, não os colocando mais em extremos opostos, já que a cultura da 

convergência se configura como sendo o espaço “onde as velhas e novas mídias colidem, 

onde a mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de 

mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis” (Jenkins, p.29, 

2009).  

Ao ser um projeto que conflui diferentes formas de saberes através de uma 

webserie, o Território Criativo acaba se tornando um espaço para as bandas/artistas 

independentes apresentarem seus trabalhos a partir de uma abordagem que, através de um 

registro audiovisual no qual falam sobre as diferentes etapas do processo criativo, acabam 

tendo à disposição um conteúdo multimidiático que pode ser veiculado em diferentes 

mídias digitais. 

Assim, a abordagem do Território Criativo acaba se tornando uma forma de 

explorar, justamente, essas “idiossincrasias musicais”, deixando, assim, o público a par 

desse lado criativo individual que muitas vezes não é de seu conhecimento, possibilitando 

uma maior aproximação junto ao trabalho das bandas/artistas que participam do projeto. 

O Território Criativo passa também a ser uma forma de registrar o que vem sendo 

produzido no âmbito da música instrumental independente de Natal por meio de um 

conteúdo que explore além da música em si, aquilo que está por de trás dela. Ou seja, o 

aspecto humano na produção musical de um estilo característico pela sua abordagem 

diferenciada.  

 

4.6.2 O ClavElefante  

 

Como descrito anteriormente na apresentação dos interlocutores presentes até o 

momento nesta pesquisa, meu contato com Paulo Victor se deu depois de tomar 

conhecimento da existência de seu vlog chamado de “ClavElefante”, o qual resenhava 

produções antigas e/ou mais recentes de bandas independentes potiguares de diferentes 

estilos musicais. Segundo Paulo Victor, apesar da existência de inúmeros blogs na 

Internet que falavam sobre música e eventos realizados na cidade “eu via que era algo 

meio pontual. Chegava lá, aparecia durante tal evento, e depois dava um sumiço”. Então, 

ele teria sentido a falta de uma maior frequência na produção de conteúdo relacionado à 

música independente da cidade.  
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Entretanto, sua principal motivação teria surgido após o comparecimento ao 

evento de lançamento do fanzine156 “Born to Zine”157, de autoria de Shilton. Neste evento, 

teria acontecido uma roda de conversa com a temática sobre produção cultural de caráter 

independente no qual teria sido dita uma fala marcante para Paulo Victor “Shilton falou 

que só a partir da produção que a produção ocorre, saca? Só a partir do momento em que 

as pessoas vão produzindo coisas...”. A partir dessa fala, é possível perceber o quanto a 

produção está ligada a um preceito processual que se desenvolve a partir de ramificações 

entre os diferentes agentes presentes na música independente, ou, ainda, uma “rede 

produtiva”. Ao ter contato com outra pessoa (Shilton) Paulo Victor teria tido um insight 

que o teria feito notar que através de sua própria iniciativa poderia colaborar de alguma 

forma com o meio no qual estava atuando. Isso demonstra a importância de buscar 

estabelecer conexões com outros indivíduos que estão buscando desenvolver atividades 

no âmbito da produção independente através de diferentes mecanismos, como o Born to 

Zine, que possam de alguma forma potencializar o fluxo informacional. No caso de Paulo 

Victor, esse tipo de dinâmica foi fundamental para que houvesse um estímulo para que 

buscasse tomar suas próprias iniciativas utilizando seus conhecimentos em torno da 

música produzida localmente.  

Dessa forma, ao notar que havia uma forte presença de vlogs com diferentes 

temáticas no Youtube – e por gostar bastante da parte de produção de conteúdo 

audiovisual – Paulo Victor falou que esta seria uma forma demonstrar às pessoas o que 

estava sendo feito na cidade no âmbito da música autoral “Ah, eu posso trazer vários 

estilos de músicas, para um vlog, que isso vai de certa forma unindo um público que vai 

de certa forma curtindo todo tipo de som”. Segundo Paulo Victor, o “ClavElefante” tem 

como intuito fazer resenhas sobre CDs e EPs de bandas autorais da cidade que abarquem 

diferentes estilos, fazendo reflexões em torno de aspectos como estrutura musical, as 

influências que podem ser percebidas na composição da música e a proposta de cada 

banda abordada em cada episódio. Comentou, também, que busca fazer isso de forma 

simples e direta, para que seja melhor absorvida pela audiência.  

                                                           
156. Fanzine é uma publicação de caráter independente e autônoma composta por pequenos jornais feitos de 

forma caseira, divulgado através de curtas tiragens que contêm pequenos artigos jornalísticos de opinião, 

divulgação de shows de bandas independentes, resenhas de eventos da cidade, entre outras informações 

vinculadas ao meio independente e seus expoentes.  
157. O Born to Zine está em sua segunda edição. 
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Figura 2 Programa piloto do ClavElefante Fonte: YouTube 

 

Dentre as bandas abordadas por Paulo Victor estão a Kataphero, com uma resenha 

sobre o CD “From Dust”, disco mais recente da banda, e a Born to Freedom, com a 

descrição de seu primeiro EP, intitulado “Demo”. Ao perguntar-lhe sobre o feedback 

recebido dessas bandas das quais falou até o momento, Paulo Victor comentou que teriam 

sido bem receptivas, o parabenizando através de mensagens elogiando seu trabalho, 

comentando a importância de iniciativas desse tipo serem tomadas. Há ainda o retorno 

por parte do público não pertencentes às bandas, através de falas motivadoras em seu 

perfil do Facebook – meio para divulgar o vlog – e diretamente no espaço destinado aos 

comentários no Youtube. 

Ao descreverem práticas que estão sendo desenvolvidas mediantes o Youtube no 

referente a produção e compartilhamento de conteúdo informacional, sobretudo, para a 

compreensão dos diversos processos midiáticos que configuram a sociedade 

contemporânea, Jean Burgess & Joshua Green (2009) demonstram o quanto vlogs 

tornaram-se um canal de troca direta de ideias e sentidos entre os diferentes agentes 

presentes em um determinado contexto cultural,  

O vlog nos faz lembrar da característica residual da comunicação interpessoal 

cara a cara e fornece um importante ponto de diferenciação entre vídeo on-line 

e a televisão. Não apenas o vlog é mais tecnicamente mais simples de ser 

produzido – geralmente necessitando um pouco mais que uma webcam e 

habilidades básicas de edição –, mas também constitui um modo de abordagem 

direta e persistente do espectador que o convida naturalmente a uma reação 
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(...) Parece que, mais do qualquer outro formato na amostragem, o vlog como 

gênero de comunicação convida à crítica, ao debate e à discussão” (Burgess; 

Green, 2009, p.79). 

 Portanto, através dessas atribuições dos autores em relação ao vlogs, nota-se como 

Paulo Victor encontrou neles uma forma de interagir diretamente com as bandas e o 

público em geral. Por já possuir um conhecimento prévio sobre edição de vídeo – 

inclusive já tendo editado um clipe da Concílio de Trento – ele enxergou no 

“ClavElefante” a possibilidade de através de uma ferramenta digital de fácil manuseio, e 

baixo custo financeiro, um caminho para produzir material referente às bandas das quais 

gosta. E, através dessa iniciativa, procura dar sua contribuição para “fazer a engrenagem 

girar” no cenário independente da cidade, criando, assim, uma espécie de “ativismo 

musical virtual”, o que pode ser creditada à ideia de “cultura da convergência” de Jenkins 

(2009).  

Assim sendo, a mediação de uma ferramenta digital (Youtube) que possibilita a 

livre158 produção e distribuição de conteúdo, modifica, assim as relações em torno da 

produção e consumo de informação digital. Para o autor, isso promove a reconfiguração 

das formas relacionais em torno desses polos que alguns autores ainda tentam colocá-los 

em posições opostas. Colocar produtores e consumidores em posições rígidas não 

possibilita a compreensão do dinamismo dos processos informacionais e comunicativos 

que envolvem o surgimento de novos agentes que se relacionam através da chamada 

“cultura participativa159” (Jenkins, 2009).  

 

4.7 “Levem a música de Natal para o mundo”: Mahmed e o Crowdfunding 

  

Em um dos meus encontros com os integrantes da Talude, Walter – guitarrista do 

Mahmed/Esquizophanque/Igapó de Almas também esteve presente por um breve período 

de tempo no local. Como havia comentado com Jônatas que uma das temáticas que 

pretendia abordar em minha pesquisa era a questão do crowdfunding, a presença de 

                                                           
158. Livre para aqueles que têm acesso a esses mecanismos. Apesar do tom democratizante presente nesse 

tipo de prática, há ainda uma limitação no referente a questão financeira. Por mais que o acesso venha sendo 

ampliado durante os últimos anos, nem todos podem ter acesso às ferramentas digitais que lhe permitem 

criarem seu próprio conteúdo e compartilhá-los livremente.  
159. Henry Jenkins (2009) define a “cultura participativa” como “a cultura em que fãs e outros consumidores 

são convidados a participar ativamente da criação e da circulação de novos conteúdos (Jenkins, 2009, 

p.333).  
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Walter seria uma boa oportunidade para conversarmos em torno do crowdfunding que o 

Mahmed havia criado para viabilizar a turnê que iriam fazer na Europa durante o mês de 

maio de 2016. Dessa forma, dialogando diretamente com Walter poderia ter uma melhor 

compreensão desta ferramenta que tem se tornado uma via cada vez mais utilizada para 

que bandas desenvolvam estratégias para a consolidação de atividades no meio 

independente.  

O Mahmed é uma banda instrumental de Natal que vem a pelo menos dois anos160 

chamando bastante atenção tanto da crítica musical quanto do público, não apenas 

localmente, mas, também, em âmbito nacional, já tendo realizado diversas apresentações 

por diferentes estados do país. Recentemente, em meados de março de 2016, a banda foi 

confirmada como uma das atrações em um dos maiores festivais musicais do mundo, o 

Primavera Sound, realizado anualmente na Espanha. No entanto, apesar dessa grande 

conquista da parte do Mahmed, surgiu um fator que comumente faz parte do cotidiano de 

bandas/artistas independentes: as dificuldades em financiar suas atividades. Como uma 

viagem para tocar no exterior inclui diversos gastos, o Mahmed não possuía o capital 

financeiro necessário para arcar com todas as despesas existentes em uma viagem deste 

porte. Devido a estas dificuldades, o grupo teria decidido abrir uma campanha através de 

um site161 de financiamento coletivo como uma forma de levantar fundos que viabilizasse 

a viagem para a Espanha, tornando, assim, a apresentação no Primavera Sound 

financeiramente possível para os integrantes da banda.   

Segundo Walter, a banda teria feito a escolha pela “campanha flexível162”. Essa 

abordagem teria sito feita através da tomada de consciência de que as chances da banda 

não alcançar o valor estipulado eram altas. Portanto, caso essa meta não fosse alcançada, 

a turnê provavelmente não seria realizada. Ao final da campanha, apenas 59% da meta163 

foi alcançada, o que totalizou R$15.410 revertidos164 para a banda. Este teria sido um 

valor que colaborou muito para que a viagem fosse possível, tendo em vista que os vários 

custos que seriam necessários para toda a logística envolvida para uma turnê, indo desde 

                                                           
160. A banda surgiu em 2013. 
161. www.catarse.me 
162. Opção oferecida pelo Catarse, a qual possibilita que – mesmo que as colaborações por dos contribuintes 

do projeto não chegassem à meta total estipulada – a porcentagem alcançada seja revertida para a banda. 
163. A meta prevista no projeto era de R$25.735 
164. No entanto, parte deste dinheiro foi direcionado à confecção das “recompensas” oferecidas aos 

colaboradores do financiamento coletivo. Assim, a banda teria direcionado em torno de R$9.000 para arcar 

com os custos da viagem.  
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a compra de passagens áreas, até a contratação de uma assessoria de imprensa para a 

divulgação do trabalho para os canais de imprensa das cidades por onde irão passar165. 

Participando ativamente de nossa conversa, Jônatas comentou como tinha sido 

importante o público reconhecer o tamanho da conquista de uma banda independente, 

sobretudo, de Natal, conseguir participar de um festival da magnitude do Primavera 

Sound. Seguindo a mesma linha de raciocínio, Walter pontuou que foi de muita valia 

saber que muitas das pessoas que pertencem ao ciclo de amizade dos integrantes da banda 

tinham colaborado com o financiamento coletivo, o que demonstrou o quanto 

acreditavam no trabalho que o Mahmed esteve promovendo nos últimos três anos. E, por 

outro lado, Walter também frisou a grande quantidade de pessoas de todo país haviam 

colaborado com o crowdfunding, mostrando, assim, o quanto o trabalho da banda está 

alcançando públicos diversificados por diferentes cidades.  

Dentre as “recompensas166”estipuladas para os colaboradores do projeto de 

crowdfunding estavam cópias físicas do primeiro full álbum167 do Mahmed, lançando em 

2015, um compacto em vinil de 7 polegadas168 contendo três faixas inéditas gravadas 

especialmente para o crowdfunding, camisetas da banda com artes produzidas pelo artista 

plástico Flávio Grão (antigo parceiro da banda), gravação e mixagem de uma faixa 

produzido pelo estúdio Cantilena169 – “casa” produtiva do Mahmed – entre outros 

brindes. Portanto, o Mahmed procurou expandir as “recompensas” para além do próprio 

consumo de bens culturais, mas, também, através do consumo de experiências musicais 

compartilhadas através da interação direta entre colaboradores e os fornecedores do 

“serviço”.  

Walter e Jônatas frisaram a importância da colaboração por parte do público ao 

proporcionar aporte financeira para a banda, estimulando, assim, a música autoral 

natalense a movimentar seus representantes por diversas partes do mundo. E, por outro 

lado, possibilitar esta interação em estúdio através de uma troca musical. Entretanto, 

Walter comentou como a banda poderia ter criado novas estratégias na construção das 

                                                           
165. Além das duas apresentações no festival espanhol, a banda realizará outros shows em cidades do país 

europeu. 
166. Todo o detalhamento das diferentes recompensas e seus respectivos valores estão disponíveis no site: 

www.catarse.me/pt/mahmed 
167. Intitulado “Sobre a Vida em Comunidade” 
168. Vinil de tamanho reduzido contendo poucas faixas.  
169. Inclusive, Jônatas comentou que o próximo EP da Talude será gravado na Cantilena, tendo como 

produtor musical o próprio Walter.  
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recompensas do crowdfunding, o que proporcionaria o aumento da porcentagem de 

arrecadação, mesmo reconhecendo que o dinheiro adquirido tinha sido de grande valia 

para viabilizar a turnê, mas, isso só poderia ser aprendido depois de passar pela primeira 

experiência utilizando esta ferramenta. Ou seja, é algo que vai sendo apreendido com o 

tempo. 

É interessante perceber como o crowdfunding fornece inúmeras possibilidades 

para as bandas independentes pensarem diferentes estratégias para alcançarem maior 

parcela do público, e como isto passa diretamente por “estratégias de consumo”, através, 

sobretudo, da criação de produtos e/ou fornecimento de experiências que podem 

potencializar a interação entre a banda e o público. O Mahmed procurou explorar este 

lado promovendo uma troca com consumidores em potencial de suas músicas, pois, além 

do público receber produtos referentes aos seus trabalhos, a banda também oferece 

serviços que possam alavancar algum tipo de projeto musical dos quais fazem parte os 

colaboradores, colocando à disposição deles suas capacidades produtivas170, 

promovendo, assim, o contato direto entre músicos através da troca de experiências 

musicais.  

Esse dinamismo proporcionado pelo crowdfunding torna-se um dos mecanismos 

mais interessantes nesta relação entre banda e consumidor na atualidade, já que a barreira 

entre produtores/consumidores é rearranjada, os reaproximando por meio do modelo de 

recompensas e da experiência singular de consumo oferecida a parcela171 dos 

colaboradores do projeto (Jenkins, 2009). Assim, Walter comentou que o crowdfunding 

teria sido de grande valia e uma escolha acertada, demonstrando, sobretudo, como as 

pessoas “compraram a ideia”, reconhecendo, assim, o trabalho que vem sendo 

desenvolvido há anos pelo Mahmed.  

Por fim, o financiamento coletivo, por meio da dinâmica de recompensas, 

promove essa interação direta do público com artistas os quais apreciam. Isso teria 

proporcionado o fortalecimento de vínculos já existentes, já que Walter relembrou que 

                                                           
170. Os integrantes do Mahmed também têm conhecimento em torno de produção musical, sobretudo, Ian 

(baterista), que costuma realizar as gravações da banda.  
171. Vale frisar que o valor da colaboração varia de acordo com a recompensa escolhida pelo colaborador. 

Por exemplo, a recompensa de menor valor (R$10,00 ou mais) incluía o download digital do álbum “Savec” 

mais o nome do colaborador nos agradecimentos na página da banda. Enquanto a de maior valor contava 

com 4 a 5 dias de gravação de mixagem de um EP – de no máximo 4 faixas – produzido e mixado pelo 

Mahmed, no estúdio Cantilena, oferecendo, inclusive, hospedagem para colaboradores oriundos de outras 

cidades e estados.  
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muitas pessoas próximas aos integrantes do Mahmed haviam colaborado com o projeto, 

quanto a possibilidade de iniciar novas interações, tendo em vista que um dos 

colaboradores que escolheu a “recompensa” que fornece a gravação de um EP no 

Cantilena é oriundo de João Pessoa/PB. Dessa maneira, o crowdfunding vem se 

consolidando cada vez mais como uma ferramenta digital utilizada por aqueles que 

buscam alternativas às limitações financeiras enfrentadas para consolidarem seus 

trabalhos através da criação de diferentes estratégias para a promoção de seus futuros 

projetos. 

Foram expostas neste capítulo algumas discussões que envolvem a questão da 

incorporação da tecnologia à música, sobretudo, independente. Ficou evidente como as 

novas tecnologias afetam diretamente as percepções dos músicos/produtores, e na forma 

como gerem suas atividades musicais mediante o manuseando de diferentes ferramentas 

digitais que possibilitam a eles o desenvolvimento de estratégias que funcionem de acordo 

com suas respectivas perspectivas e atuações frente ao cenário de música independente.  

No capítulo seguinte farei a descrição de alguns dos espaços e experiências 

vivenciadas durante o trabalho de campo. Dentre elas, está o frequentamento, sobretudo, 

de diferentes eventos nos quais pude observar de perto suas dinâmicas de funcionamento, 

as pessoas envolvidas, as dificuldades enfrentadas pelas bandas, entre outras atividades 

que considerei importantes para ter um maior entendimento em torno os processos que 

envolvem fazer música em Natal no referente à “cena”, “cenário” ou “underground” da 

cidade. 
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CAPÍTULO 5: SENDO INDEPENDENTE EM NATAL 

 

Neste capítulo farei a descrição de algumas experiências musicais pelas quais 

pude passar através do convívio com os interlocutores em momentos que desenvolviam 

suas atividades musicais no contexto de Natal. Assim, serão descritos alguns 

acontecimentos como a realização de eventos, ensaios e gravação de álbuns, percebendo 

assim, a forma como eles vem desempenhando seus papéis de “independente” na cidade. 

 

5.1. “Cena”, “Cenário” ou “Underground”: categorias acionadas no meio 

independente  

  

Ao realizar esta pesquisa uma das coisas que inicialmente chamaram minha 

atenção foi a “confusão” feita em relação as diferentes categorias acionadas pelos 

interlocutores ao direcionarem à música independente de Natal. A afirmação de que 

“Natal não tem uma cena”, realizada por Joaquim, coloca à tona, justamente, o quanto o 

circuito musical da cidade é permeado por diferentes posições e visões em torno de sua 

composição. Longe de ser homogênea, ela acaba por englobar indivíduos e/ou grupos 

transitando por diferentes espaços e desenvolvendo variadas atividades musicais em uma 

mesma cidade. Posto isso, primeiramente, discorrerei em torno da ideia de “cena”.  

 Will Straw (2004), ao discutir sobre as diferentes concepções172 sobre “cenas 

musicais”, demonstra que são baseadas, sobretudo, em “culturas urbanas”, ou seja, 

calcadas em práticas musicais que (re)apropriam os espaços das cidades. Assim, Straw 

(2004) busca fugir da ideia de “comunidades musicais”, tendo em vista que estas seriam 

baseadas em grupos de pessoas que se estabelecem e desenvolvem suas atividades no 

âmbito da música em espaços físicos definidos/delimitados historicamente, caraterizados, 

sobretudo, pelo “tradicionalismo”. Em contrapartida a isto, a “cena173” é o meio onde há 

uma coexistência de variadas práticas e interações musicais compostos pela 

heterogeneidade característica das grandes metrópoles, onde diversas trajetórias se 

                                                           
172. Os estudos de Straw (2004) em torno da “cena musical” surgido de uma necessidade de desnaturalização 

do uso dessa categoria comumente acionada pelos frequentadores de cenários musicais citadinos. 
173. Vale pontuar que Straw (2004) ao falar sobre “cenas”, apesar de seu foco ser na música, também debate 

como este conceito é utilizado em outras arenas artísticas como o teatro e a dança, cada qual com suas 

particularidades. Portanto, a ideia de “cena” não é exclusividade da música, apesar de enraizá-la com 

constância.  
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esbarram, promovendo múltiplas trocas musicais em espaços urbanizados (Straw, 2004). 

Dessa forma, as “cenas” musicais são fomentadas pelo seu aspecto processual e de fluxo 

intenso de pessoas que se interligam em torno de espaços de vivência(s) compartilhado(s) 

por meio do frequentamento entre “pontos musicais”, posto que, 

Uma cena musical, em contraste (com uma comunidade), é aquele espaço 

cultural no qual uma série de práticas culturais coexistem, interagindo entre si 

dentro de uma variedade de processos de diferenciação, e de acordo com 

trajetórias amplamente variadas e mudança e fertilização cruzada” (STRAW, 

1991 p. 373). 

Assim, as “cenas” são caracterizadas pela multiplicidade de atividades musicais 

realizadas a partir da circulação dos indivíduos entre diferentes espaços citadinos 

enquanto “locais sociais” em que seriam fomentadas as produções musicais174. A “cena 

musical” se torna um ponto de encontro – de difícil delimitação – dos variados tipos de 

encontros possíveis dentro meio urbano. Dessa maneira, de acordo com Straw (2004), 

uma “cena musical” seria composta, sobretudo, pela forte ideia de movimento, os quais 

seriam fortemente caracterizados por aspectos midiáticos, de consumo e de agrupamentos 

de jovens em espaços urbanos, que acabam por produzir diferentes formas de 

sociabilização. Logo, a ideia de “cena musical” é envolta de múltiplas acepções que 

dificultam a delimitação de quais seriam os “limites” dessa categoria musical composta 

por uma complexa composição de diferentes fatores formadas por processos sociais, 

midiáticos e geográficos, onde variados saberes se encontram. 

 Aplicando estas reflexões em torno da cidade de Natal, retomando a fala de 

Joaquim, suas motivações para pontuar que “Natal não tem uma cena” teriam sido 

motivadas pela perspectiva de que para que fosse possível a existência de uma “cena” na 

cidade seria necessária a “harmonização” entre diferentes formas de atuação – não 

restritamente musicais – que confluíssem em torno do circuito de música independente 

da cidade,  

Para ter uma cena precisa de muito mais coisa, precisa de selo produzindo 

material, gravando e lançando material, que não tem selo de verdade, a gente 

tem o Dosol, mas o Dosol é um selo que lança as próprias coisas, e pronto, tem 

a própria produção deles e tudo mais. Mas não tem um selo, selo mesmo, está 

ligado? Que faz pesquisa e começa a lançar mais coisa, você precisa vários 

bares, uma mídia especializada em cima disso, e você tem muita coisa. A gente 

não tem uma cena, a gente tem um cenário e esse cenário ele é forte, ele 

                                                           
174. Nesta passagem, entende-se produção musical como a criação de eventos musicais que possibilitam o 

encontro entre os indivíduos que frequentam o circuito independente em espaços onde essas 

individualidades transitam. São nesses espaços que as diversas atribuições dentro daquilo que seria uma 

“cena” se confluem.  
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funciona, tem potencial. Para cena ser uma cena, cena mesmo, é mais 

complicado, precisa de um pouco mais de coisa 

Dessa maneira, Joaquim pontua que para que se consolidar uma “cena” em Natal 

é preciso ter a existência dessas diferentes vertentes. Para isso, estes aspectos devem estar 

ativamente proporcionando às bandas/artistas independentes a possibilidade de estar em 

constante movimento, tendo, assim, a estrutura suficiente para apresentarem seus 

respectivos trabalhos. Entretanto, para elucidar a quão dificultosa é a categorização 

“cena”, o próprio Joaquim, a todo momento, mesmo negando a existência de uma em 

Natal, aciona constantemente esse termo como forma de se posicionar em relação às 

atividades musicais realizadas na cidade. Bola segue pela mesma linha de raciocínio ao 

falar sobre sua percepção de “cena”,  

Tipo, uma cena não só consiste em banda né? Tem o pessoal da parte gráfica 

que mexe com digital, com sites, alguém que mexa com áudio, e isso falta em 

Natal. Tem muito músico que sabe tocar, mas a galera é meio perdida, é muito 

vago o cenário de Natal. Você vê as bandas novas que surgem de forró, de 

pagode, esse tipo de música (...) eles têm uma parada de design, de mídia, de 

tudo. A gente não tem, a galera não se interessa em fazer muito isso e acaba se 

perdendo (...) uma cena não só consiste em banda neh? (...) mas eu vejo que 

precisa muito de incentivo, incentivo que eu digo que o underground não 

sobrevive só de banda, sobrevive de produtor, artista gráfico, que faz o som. E 

está precisando mais disso, de pessoas interessadas no geral, não só de bandas 

Isso denota o quanto a ideia de “cena” é naturalizada por àqueles que frequentam 

o circuito musical independente, pois, por mais que haja discrepância em relação ao que 

viria ser uma “cena musical” (STRAW: 2004), esta categoria é comumente utilizada 

como forma de aglutinar em um mesmo espaço atividades ligadas à música, bandas, 

público, eventos e lugares físicos que compõem em algum nível o que vem sendo 

realizado musicalmente em determinada cidade. Trazendo esta reflexão para o contexto 

de Natal, nota-se como alguns de seus expoentes são contrários a esta ideia, tendo em 

vista que muitas das iniciativas que são tomadas na música independente da cidade são 

formadas isoladamente, faltando, assim, uma maior articulação entre estes modos de 

saber. Isto acaba por desconstruir a ideia da existência de uma “comunidade musical 

local” que flui harmonicamente, visto que isto acaba por problematiza a ideia de “cena”, 

algo que seria composto por movimentos que se confluíssem em torno de um terreno 

musical (Straw, 2004). 

Ainda refletindo em torno das colocações de Joaquim, se contrapondo à ideia de 

“cena” ele busca atribuir ao que vem sendo produzido localmente em Natal como 

caracterizado pela noção de “cenário”. A ideia de “cenário” seria uma forma de englobar 
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o que vem sendo feito musicalmente na cidade mesmo que de forma “desordenada”, em 

que, mesmo que não haja uma grande interconectividade entre o que está sendo produzido 

individualmente, é colocado à tona a potencialidade dessas “pequenas iniciativas” 

começarem a se interligar de modo a tomarem ações que proporcionem o maior alcance 

das produções locais. 

Ao falar dos aspectos musicais da cidade, Henrique (Igapó de Almas), discorrendo 

em torno de associações como redes e coletivos comentou como os “sujeitos” da música 

independente em Natal sempre estiveram, em algum nível, isolados dentro de suas 

próprias as atividades, dificultando, assim, a fomentação de articulações que possam 

promover ações em conjunto, e, consequentemente, mais agregadoras entre os diferentes 

nichos musicais que transitam dentro da cidade. Por isso, a caracteriza enquanto um 

cenário, tendo em vista que uma “cena” seria dotada de um dinamismo mais amplo e 

aglutinador. 

Outra categoria utilizada para se referir ao conjunto de práticas musicais de 

indivíduos e/ou grupos em um espaço “delimitado” é a de “underground”. A ideia de 

“underground” é vinculada, sobretudo, ao nascimento do movimento punk nos anos 70 e, 

conjuntamente, com o ideal “do it yourself”, caracterizado por ser composto por bandas 

que tinham como abordagem o discurso de resistência aos sistemas político-sociais 

hegemônicos e grandes corporações econômicas, dentre elas as grandes gravadoras. 

Dessa maneira, assumindo uma atitude calcada no DIY, bandas (independentes) oriundas 

do punk tinham como ideário desenvolver suas atividades de forma autônoma, 

organizando seus próprios eventos em espaços “marginais” do meio urbano, ou seja, fora 

dos grandes circuitos musicais. Portanto, os shows ficavam mais restritos aos indivíduos 

que se envolviam em algum nível com o “underground”, pois a divulgação era realizada 

através de meios alternativos de comunicação como fanzines, cartazes e rádios piratas. 

Por isso, era atribuída a este movimento uma ideia de sobrevivência no “submundo175” 

da música, tendo em vista que seus componentes circulavam fora dos grandes meios de 

comunicação como televisão e jornais, se tornando, assim, pouco visíveis a algumas 

parcelas da sociedade.  

                                                           
175. Tradução literal de underground. 
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Dessa forma, o “underground” era reconhecido por ser o espaço onde circulavam 

bandas/artistas que não pertenciam ao chamado mainstream176, não se vinculando, assim, 

às grandes gravadoras por terem um discurso que criticava o modus operandi explorador 

do sistema capitalista. Ou seja, a música punk era criada como um instrumento de 

mudança social que refletia a busca por uma sociedade mais igualitária e justa, baseada 

em princípios humanitários. Ao desenvolver discussões em torno do surgimento do punk, 

Janice Caiafa (1985), faz a seguinte definição, 

Sua potência é de surgir do nada, ou de um breu tão profundo que a escuridão 

os dissimula pelos contornos dos becos. Na penumbra, s distância das 

negociações mais óbvias, seu aparecimento resplende, por isso, de uma luz 

bem mais intensa. As vezes em que o punk faz sinais no cenário mundial do 

rock foi sempre uma interrupção violenta, intempestiva, breve. Uma figuração. 

Porque o punk não é tramado pela mídia, por mais que esses interesses não 

sejam ausentes. Ele é nosso momento de grande exaltação em que o extremo 

do novo explode e transtorna todo o resto, antes que qualquer registro seja feito 

dele, antes de qualquer inscrição na memória da história e da reportagem 

(CAIAFA, 1985, p.9) 

 Portanto, fica notório esse tom de “invisibilidade” atribuído ao punk. Sempre 

transitando por espaços muitas vezes invisíveis aos olhos grande audiência, ele buscou 

fugir das amarras mercadológicas, sociais e políticas que impediam seus expoentes de se 

expressarem de acordo com seus próprios princípios e ideologias. E, a forma encontrada 

para essa atuação alternativa, eram viver marginalmente nos becos, no subsolo, no escuro, 

se distanciando, assim, dos interesses da grande mídia e das corporações capitalistas 

(Caiafa, 1985).  

O “underground” também pode ser atribuído a estilos musicais ditos mais 

“extremos”, aos quais vinculam-se bandas de Hardcore, Metal e suas inúmeras variações 

de sonoridade. Por serem considerados gêneros não-vendíveis – segundo a ótica da 

“indústria cultural” (ADORNO: 1985) – seus expoentes acabam por ter como abordagem 

musical produções autônomas que não se “encaixam” às demandas de mercado177. Ou 

seja, procuram não serem tratadas enquanto produtos mercadológicos que proporcionam 

                                                           
176. O mainstream é a nomeação atribuída às bandas/artistas que têm grande apelo nos meios comunicativos 

de massa, são vinculados às grandes gravadoras e que se apresentam em shows/festivais/eventos de grandes 

proporções.  
177. Por outro lado, vale salientar que apesar do discurso contestador, muitas das bandas expoentes do punk, 

e do rock em geral, foram “absorvidas” pelos representantes do discurso capitalista. Muitas delas acabaram 

por assinar com grandes gravadoras, tiveram suas músicas circulando por grandes canais de comunicação 

e seus modos de vestir apropriadas pela indústria da moda. Portanto, apesar de todo discurso pertencente a 

essa vertente musical, não se pode negar o poder de apropriação inerente ao capitalista, onde qualquer tipo 

de expressão está à mercê de se tornar produto desse sistema sociopolítico hegemônico. Isso fica ainda mais 

evidente em tempos de alto fluxo informacional oriundos da globalização. 
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lucro através da massificação de determinadas obras musicais que são constantemente 

transmitidas nos meios de comunicação de massa (Adorno, 1985).  

Acionando este discurso de fuga das padronizações, Bola ao falar das atividades 

em torno do Faster Pizza, e/ou discorrer sobre “trajetórias” percorridas dentro do(s) 

circuito(s) independente(s) de Natal, sempre aciona a categoria “underground”, 

justamente, por sempre ter tido um envolvimento muito próximo com estes estilos ditos 

mais “alternativos”. E parte disto é decorrente do frequentamento de “picos” musicais 

que eram localizados em espaços menos “acessíveis”178. O próprio Faster Pizza teria sido 

concebido segundo esta ideia, tendo em vista que ao ser simultaneamente uma pizzaria, 

o espaço onde ocorrem os shows localiza-se na parte do fundo do ponto comercial. Assim, 

se alguma pessoa observar apenas a fachada do local, não saberá que ali é um local que 

são realizados diversos eventos “undergrounds” na cidade. Não há nenhum tipo de 

identificação que o coloque como um “espaço de shows”.  

Assim, é notório o quanto a música independente é composta por variadas 

categorizações que demonstram o quão complexo é tentar buscar definições claras em 

torno de seus agentes e dos espaços percorridos por eles. Ao ser um tipo de expressão 

artística autônoma permeada por variados processos, em que múltiplas individualidades 

que se conectam em terrenos sociais caracterizados pela diversidade de práticas musicais, 

com diferentes atribuições em torno de um espaço urbano composto por grupos em 

constante transitoriedade. A música independente de Natal acaba se tornando reflexo 

dessa complexidade que envolve as ideias de “cena”, “cenário” e “underground”, que são 

permeadas pelos diversos posicionamentos individuais e/ou em grupo em torno de um 

mesmo circuito musical, ocasionando, assim, esta “confusão classificatória” dos agentes 

musicais em torno das atividades desenvolvidas no âmbito musical na cidade.  

 

5.2 “Estamos voltando às garagens”:  Tesla Orquestra e a gravação de um álbum de 

forma caseira 

  

Os músicos com mais tempo de estrada como Garibaldi, Alex, Shilton e Joaquim 

citarem como parte da ampla produção de música independente na cidade é decorrente da 

                                                           
178. Os dois “picos” de shows citados por Bola foram o “Vice-Versa” e “MP3”, ambos fechados há muitos 

anos. 
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propagação de estúdios por todas as partes da cidade. Logo, muito dessa efeverscência é 

resultante das bandas estarem de alguma forma “voltando ás garagens179” – expressão 

proferida por Garibaldi – ou seja, criando e gravando música através de suas próprias 

ferramentas em locais caseiros que possibilitam que o processo seja realizado de forma 

autônoma.  

 Sob este contexto, em um dos meus encontros com Alex tive a oportunidade de 

acompanhar parte do processo de gravação do full album do Tesla Orquestra. A gravação 

estava sendo realizado em um estúdio localizado na parte dos fundos da casa de um dos 

integrantes da banda Fukai, onde Patrick (guitarrista do Tesla) montou toda a 

aparelhagem necessária para realizar a gravação das linhas de baixo de algumas músicas 

ainda não finalizadas. Foi uma experiência muito interessante poder observar diretamente 

como era realizado este processo, o que reflete justamente esta ideia de as bandas 

independentes estarem “retornando às garagens”. De acordo com Alex, o processo já 

vinha se arrastando por quase um ano. Entretanto, Patrick estava com uma viagem 

marcada para a Alemanha, o que teria feito a banda buscar acelerar o processo para que 

fosse possível finalizar o álbum antes de sua partida para a Europa.  

 Durante a gravação, era o próprio Patrick quem estava manuseando todos os 

aparatos (notebook, mesa de som, caixas de som, microfone, pedais de efeito) necessários 

para a realização da gravação do som. Patrick comentou que costumava gravar muitas das 

bandas que fazem parte ou têm algum vínculo com os integrantes do Coletivo Música 

Experimental, pois já tem experiência com manuseio de som digital há alguns anos.  

Foi interessante observar o quanto Patrick exercia o papel de uma espécie de 

“bricoleur musical” (LÉVI-STRAUS: 1962) através do manuseio de diferentes softwares 

de computador, conectando de forma harmônica fatias de som de digital, configurando o 

instrumento musical e seus pedais de feitos de modo a alcançar a sonoridade desejada. E, 

a partir de todo esse complexo de ferramentas, dar ideias para a composição das músicas 

que estavam sendo gravadas. Além do mais, também eram aplicados alguns efeitos 

sonoros no contrabaixo de Adriano (baixista) oriundos de um software manuseado por 

                                                           
179. “Voltando às garagens” é uma expressão que pode ser atribuída a um dos modus operandi do dito 

“underground”, que é caracterizado justamente pelas bandas que se formavam e tocavam em suas casas, 

garagens e quartos como uma forma de contornar as dificuldades em se ter uma banda.  
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Patrick. Desse modo, observei diretamente como diferentes mecanismos digitais estavam 

colaborando diretamente com um processo de criação e registro musical (Latour, 2012).  

Como dito por Alex em outro momento, a tecnologia além de fornecer várias 

ferramentas no referente à distribuição, divulgação e compartilhamento musical acaba se 

tornando “um instrumento a mais a serviço da música, até mesmo em relação a este 

experimentalismo que faz parte da nossa banda”. Portanto, procurou frisar como as 

ferramentas digitais acabam influenciando diretamente o processo de criação do Tesla 

Orquestra, visto que o caráter experimental da banda procura explorar diferentes 

mecanismos que proporcionem, em algum nível, o teste de diferentes sonoridades através 

da utilização desses mecanismos digitais. 

Durante a gravação pude observar o quanto a mesma era marcada por um 

constante processo de erros e tentativas por parte de Adriano (baixista), pois, como havia 

retornado180 recentemente a tocar no Tesla Orquestra, teve que reaprender as músicas para 

poder executá-las durante a gravação. Patrick, porém, comentou que os pequenos erros 

poderiam ser corrigidos através do software de gravação, o que facilita esse processo por 

muitas vezes árduo, tendo em vista que passei horas acompanhando a gravação, e, durante 

este meio tempo, apenas as linhas de baixo de parte de duas músicas foram gravadas.  

Assim, é notório o quanto a tecnologia exerce um papel fundamental dentro da 

forma de um processo criativo que envolvem fatores humanos e não-humanos. O 

desenvolvimento de experiência musical calcada na interação entre estes dois agentes 

distintos determina efetivamente a forma como ela é realizada, transcorrida e finalizada 

mediante a aplicação de diferentes saberes construídos através da imersão181 em redes 

sociotécnicas de conhecimentos digitalizados (Latour, 2012). 

Dessa forma, é notório como a possibilidade de gravar de forma caseira facilita 

um processo que, caso não fosse realizado apenas pelos próprios integrantes da banda, 

seria muito mais arrastado e, consequentemente, geraria mais custos financeiros182. No 

                                                           
180. Adriano teria ficado afastado em torno de dois (2) anos do Tesla Orquestra devido a problemas pessoais. 

No entanto, com a saída da antiga baixista (Mariana), teria sido convidado a retornar à banda. 
181. Patrick não teria feito nenhum curso de gravação, tendo grande parte do seu conhecimento sobre som 

através de informações colhidas, estudadas e apreendidas pela Internet. 
182. Um estúdio profissional normalmente cobra por hora o aluguel para utilização de seus equipamentos, 

fazendo, assim, com que as bandas acelerem o processo de gravação de modo a não estourarem seus 

orçamentos. 
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entanto, como o Tesla Orquestra estava utilizando parte da estrutura183 do estúdio dos 

integrantes184 do Fukai para realizar a gravação, sendo esta complementada pelas 

ferramentas de Patrick, o custo se tornou quase zero185 para os integrantes da banda, visto 

que já havia uma parceria186 de longa data entre as bandas.  

Assim, acompanhando o dia de gravações do Tesla Orquestra pude observar o 

quanto o processo de gravação é composto por diferentes etapas que envolvem a 

montagem de uma série de equipamentos, o manuseamento dos diferentes aparatos 

necessários para a realização da gravação, a configuração de diversos softwares de 

registro e manipulação de som digital, a troca criativa entre aqueles que estão colaborando 

com o processo, a execução das músicas de forma repetitiva para seu registro no 

computador, entre outras minuciosidades provocadas pela interação entre os integrantes 

da banda. Isso demonstra como o processo de gravação envolve diferentes fatores como 

o conhecimento técnico em torno dos equipamentos, o entendimento das ferramentas 

utilizadas para alcançar o resultado qualitativo almejado, a capacidade musical para 

execução musical perfeita, a troca de ideias entre os músicos de modo a ressignificar 

canções que em teoria já estavam prontas e, sobretudo, um momento em que os 

integrantes do Tesla Orquestra estreitam seus laços, tendo em vista que a gravação foi 

permeada por conversas, brincadeiras e debates que notabilizam como é o cotidiano de 

uma banda formada por pessoas que têm também uma convivência próxima também fora 

do âmbito musical.  

 

5.3. Um dia na vida de uma banda independente 

 

 Durante minha visita à cada de Jônatas, após conversarmos sobre o crowdfunding 

do Mahmed com seu guitarrista Walter, tive a oportunidade de passar grande parte do 

                                                           
183. O som do baixo estava sendo gerado através do amplificador do estúdio, estando, este, conectado à 

mesa de som de Patrick para gravar o som. Os equipamentos manuseados por Patrick ficavam na parte 

externa, em uma espécie de quintal. 
184. Alex comentou que o Fukai costuma ceder o espaço para atividades relacionadas ao Coletivo Música 

Experimental, sobretudo, para ensaios e gravações de bandas integrantes e/ou com algum tipo de vínculo 

ao coletivo. 
185. De acordo com Alex, foi cobrada apenas uma pequena quantia de modo a cobrir os gastos com o uso 

de energia.  
186. Não era a primeira vez que Patrick utilizava a estrutura do estúdio do Fukai para viabilizar a gravação 

de alguma banda, pois, apesar de realizar gravações em sua própria residência, o estúdio tem mais espaço 

disponível e fornece amplificadores de boa qualidade. Assim, sua residência era mais utilizada para 

gravações pessoais. 
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dia187 com a banda e todos os seus integrantes podendo, assim, acompanhar ativamente 

como desenvolve-se seus cotidianos enquanto banda. Assim, pude observar de perto 

como se dá a relação entre eles enquanto um grupo que, mais do que formado por músicos, 

é composto por amigos de longa data e como desenvolve-se a dinâmica entre eles.  

O primeiro aspecto a ser levantado é referente à forma como são próximos. Como 

foi descrito no capítulo três, o processo de formação da Talude demonstrou o quanto os 

integrantes já tinham uma proximidade desde os tempos de colégio, e como isso teria lhes 

proporcionado uma aproximação ainda maior entre eles enquanto banda. Sob este 

aspecto, a Talude significa para eles uma parte da consolidação da amizade que nutrem 

há muitos anos através da convivência que desenvolveram através do seu envolvimento 

compartilhado dentro do mundo da música.  

Algo que reflete bem isto foi quando Jônatas me indagou se eu tocava ou se já 

havia tocado em alguma banda. Ao relatar que já tinha tocado em uma banda de punk 

rock, mas que se desfez devido à falta de disponibilidade de dois integrantes para se 

dedicarem com mais afinco ao grupo, frisei que não me imaginava tocando com outras 

pessoas que não dessa formação, pois, para mim, estar em uma banda sem ser com meus 

amigos mais próximos não traria satisfação pessoal, e, muito menos, musical, tendo em 

vista que acho fundamental este lado humano, algo muito mais relevante do que a 

capacidade musical de cada um. Concordando com minha fala, Jônatas disse que se sentia 

da mesma forma em relação aos seus companheiros de banda, visto que por mais que 

tenha outros projetos em andamento (Vela e Ruído de Máquina), se dedica mais à Talude 

por ser sua banda desde os tempos de colégio188, pois, além do aspecto musical, a banda 

lhe é mais representativa pela sua proximidade com Felipe, Vik e João.  

Outro fator percebido durante minha presença no apartamento de Jônatas foi a 

“ambiência sonora” (VEDANA: 2007) que compôs o dia em que estive na companhia da 

Talude. Durante todas as horas em que estive em sua residência havia alguma música 

sendo reproduzida no aparelho de som da sala estar, no trajeto para o estúdio no carro de 

João e no ensaio realizado no OverSound. Viviane Vedana (2007), ao propor diferentes 

caminhos para a “etnografia sonora”, demonstra como os diferentes sons que fazem parte 

do cotidiano humano, predominantemente no meio urbano, revelam como os diferentes 

                                                           
187. Na data de 13/04/2016 
188. Todo os integrantes estão compreendidos na faixa de 22-23 anos. 
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contextos pelos quais os indivíduos transitam são compostos por variadas expressões 

sonoras que compõem os complexos processos que refletem a vida social no meio 

citadino. Dessa forma, através do registro dessas sonoridades é possível descrever as 

trajetória(s) e caminho(s) percorridos pelos indivíduos, refletindo, assim, em torno dos 

aspectos que cercam as sociabilidades desses pontos sociais, sobretudo, nas cidades 

contemporâneas, que são compostas pelas mais variadas “paisagens sonoras” (Vedana, 

2007).    

 Assim, em todos os pontos do dia no qual convivi com a Talude, havia algum tipo 

de sonoridade compondo o ambiente. Logo, é notório o quanto a música é parte integrante 

do cotidiano dos integrantes da banda, tendo em vista que a todo momento era possível 

ouvir alguma banda/artista participando de nossa interação. A “ambiência sonora” é 

reflexo direto do modo como eles interagem a partir de uma convivência muitas vezes 

baseada na música (Vedana, 2007). 

Assim, ao compartilharem esta “paisagem sonora” cada integrante ficava 

revezando suas playlists pessoais, plugando seus smartphones ao aparelho, revezando, 

assim, as respectivas bandas/artistas/músicas com as quais estavam tendo contato no 

momento. Desse modo, havia um constante “escambo musical” entre eles através da troca 

de influências musicais individuais das mais variadas vertentes. Como dito por Felipe, 

apesar de compartilharem muitos gostos em comum, cada integrante tinha suas 

“peculiaridades” com relação aos companheiros, o que demonstra como não há uma 

homogeneidade musical entre eles. E, como a Talude tem como característica estética a 

experimentação de novas sonoridades, essa troca musical compartilhada em momentos 

como este é muito recorrente na proposta musical da banda. Essa “heterogeneidade” 

acaba sendo seu mote criativo.  

Durante minha experiência conjunta com a banda também pude acompanhar uma 

“jam musical189” no quarto de Jônatas, onde havia instrumentos como bateria, teclado, 

violão, baixo, e até mesmo um programador, sendo uma espécie de “laboratório criativo” 

tanto para Jônatas quanto para a banda. Nesse espaço costumam se reunir para 

desenvolverem suas ideias musicais conjuntamente, tendo em vista que nem sempre a 

                                                           
189. Quando mais de um músico desenvolve conjuntamente sonoridades não pré-determinadas, mas através 

de improvisos. A ideia de “Jam” ficou conhecida no âmbito musical, sobretudo, através do jazz americano, 

onde diferentes músicos expoentes deste estilo se reuniam para fazerem improvisações através de suas 

capacidades individuais (Becker, 1963) 
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banda está disposta a ensaiar em um estúdio, seja pelo lado financeiro ou pela falta de 

disponibilidade de cada um. Além do mais, no quarto de Jônatas eles têm mais liberdade. 

Enquanto no estúdio existe um tempo de locação pré-determinado, gerando, mesmo que 

em baixo nível, uma pressão em torno da banda, no quarto de Jônatas não há esse tipo de 

preocupação190.  

Assim, Jônatas e João começaram a fazer uma “jam musical” utilizando o mesmo 

teclado de maneira bem informal, sem pretensões de trabalharem em algo mais profundo 

para a banda. Jônatas comentou que costumavam fazer “essas loucuras de sons”, visto 

que não procuram se amarrar a uma linha musical padrão, procurando, assim, criar 

canções mais “tortas” que abram margem para experimentação de cada integrante. 

Enquanto ambos estavam tocando, fiquei observando a “decoração musical” do quarto de 

Jônatas. Assim como na casa de Shilton, ele estava cheio de cartazes, pôsteres e CDs, 

entre eles alguns que costumo escutar. Porém, um quadro chamou minha atenção: no 

quadro estava indicado que a Talude teria alcançado o terceiro lugar em uma espécie de 

competição entre bandas novas da UNP (Universidade Potiguar). O evento foi realizado 

em 2015, e teria envolvido bandas ainda em inícios de carreira. Como prêmio pelo 

terceiro lugar, a Talude recebeu uma de premiação no valor de R$1,000.00.  

É interessante notar como apesar desses pequenos festivais de descobrimento de 

novos talentos, apesar de serem cada vez mais raros no cenário musical atual, ainda há 

buscam dar este apoio para as bandas locais, se tornando mais uma alternativa àqueles 

que ainda não têm ampla experiência apresentação em eventos.  

Por acontecimentos como este, é notório o quanto a Talude tem alcançado uma 

boa visibilidade no cenário musical de Natal, mesmo sendo uma banda relativamente 

nova191. De acordo com seus integrantes, isto seria decorrente do rápido amadurecimento 

de todos enquanto grupo, e o melhor entendimento do funcionamento de uma banda que 

tem que gerir suas atividades por conta própria. Depois de alguns minutos conversando 

apenas com João e Jônatas, Felipe e Vik, que haviam se retirado para irem até suas 

respectivas casas buscarem seus instrumentos, retornaram ao apartamento para irmos para 

o estúdio. 

                                                           
190. Mesmo morando com seus pais, Jônatas comentou que eles costumavam viajar com bastante frequência. 

Portanto, quando isto ocorre, não precisam se preocupar em incomodá-los, apenas tomando cuidado para 

não deixar o som muito alto de modo a sofrer represália dos apartamentos vizinhos. 
191. A banda teria sido formada em 2014.  
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Depois de alguns minutos de viagem de carro, chegamos ao OverSound192. Já 

dentro do espaço direcionamos para ensaios, sentei em um local aonde não iria atrapalhar, 

já que, além da sala ser relativamente pequena, cada integrante da banda tem um 

pedalboard193 provido de uma grande quantidade de pedais de efeitos, além de notebooks, 

sintetizador e teclado, ocupando boa parte do estúdio. Assim, fiquei impressionado com 

toda parafernália utilizada por cada membro da banda, o que justifica seu “teor 

experimentalista”. A todo momento pedais eram reprogramados para testar diferentes 

efeitos que pudessem promover uma sonoridade mais “encorpada”, além dos sons digitais 

promovidos pelo sintetizador de Vik. Assim, a tecnologia acaba se tornando mais um 

instrumento entre o extenso set de equipamentos da Talude. Dessa maneira, se a ideia é 

explorar caminhos musicais “não tradicionais”, nada mais conveniente do que ter a 

tecnologia como uma companheira neste tipo conceito musical.  

Como já haviam acordado anteriormente no apartamento de Jônatas, o ensaio seria 

voltado à criação de novos arranjos para algumas músicas já existentes, pois elas seriam 

regravadas posteriormente com melhor qualidade de gravação. Segundo Jônatas, não 

necessariamente queria dizer que o primeiro CD – Sorry the Trouble – não tenha uma boa 

qualidade de gravação194, mas que “sempre é possível deixar melhor”. Além do mais, elas 

estarão compostas com novas ideias, mostrando um pouco do estágio criativo atual da 

banda.  

Pude notar como o ensaio era o reflexo da proximidade tanto musical quanto 

pessoal. Como era voltado às experimentações de novos arranjos, o ensaio era pausado a 

todo momento para que cada integrante pudesse dar sua sugestão para encontrar a melhor 

sonoridade possível, em que Cada pedido era experimentado e levado em consideração 

pelos companheiros de banda, buscando, assim o bem-estar entre todos. Pelo que pude 

observar durante o ensaio, apesar da tentativa de encaixar todas as sugestões, cada ideia 

era acatada – ou não – através da aceitabilidade por parte dos outros integrantes. No 

entanto, é preciso frisar que todas elas eram experimentadas mais de uma vez para testar 

seu encaixe dentro da música, o que demonstrou como as individualidades são respeitadas 

dentro da Talude, através da experimentação de cada sugestão oferecida.  

                                                           
192. Localizado nos fundos de uma casa no bairro de Lagoa Seca, zona sul de Natal. 
193. Set de pedais de efeitos para seus respectivos instrumentos.  
194. Todo o processo de gravação teria sido realizado caseiramente com todos os integrantes da banda na 

casa de Vik, deixando apenas a mixagem/masterização a cargo de um técnico de som.  
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Com o decorrer do ensaio também passei a ter meu papel em seu desenvolvimento: 

Vik pediu minha ajuda para gravar o áudio do ensaio utilizando seu celular. A banda tem 

o costume de registrar sonoramente parte dos ensaios para que algumas ideias não sejam 

perdidas, sendo retrabalhadas posteriormente em outros ensaios e/ou individualmente em 

suas residências, já que – aparentemente – as músicas da Talude sofrem constantes 

alterações até mesmo em suas apresentações ao vivo. Segundo Jônatas, às vezes acontece 

de surgirem novos acordes e melodias que transparecem no calor do momento de um 

show. Dessa forma, cada música já teve várias versões diferentes, assim como foi feito 

durante o ensaio, no qual eles passaram quase o tempo todo trabalhando em cima de 

mudanças de uma apenas uma música. Ou seja, as novas tecnologias acabam trabalhando 

a serviço também do processo criativo. Com uma simples função que qualquer 

smartphone tem é possível fazer ser este trabalho de ressignificação musical, aspecto no 

qual tive a oportunidade de dar minha colaboração.  

Assim, após duas horas, encerrou-se o ensaio. Depois de toda desmontagem do 

equipamento de cada integrante, fizemos uma pequena roda na entrada do ensaio. Jônatas 

me perguntou sobre as impressões do ensaio e como tinha sido passar o dia inteiro 

“acompanhando esse bando de doido”. Disse que tinha sido muito gratificante poder 

depois de tanto tempo viver, mesmo que minimamente, um dia como se pertencesse a 

uma banda. Frisei, também, que tinha achado o ensaio muito valoroso, pois era 

interessante poder acompanhar o processo criativo de um subgênero musical com o qual 

tenho pouca familiaridade. Perguntei se eles costumam manter esta rotina. Vik pontuou 

que sempre que todos conseguem algum tempo disponível procuram investir em dias 

dedicados à Talude, trabalhando em cima de suas produções de modo a sempre estarem 

evoluindo enquanto banda.   

Portanto, ao passar várias horas com os integrantes da Talude, pude observar como 

é parte do cotidiano de uma banda independente em Natal. A partir do caso da Talude 

percebi um aspecto muito importante para a fluidez das relações que envolvem estar em 

uma banda: a proximidade para além do aspecto musical. Apenas no olhar pude observar 

como a proximidade no âmbito pessoal reflete diretamente na forma como o lado musical 

aflora, visto que ter um bom relacionamento com seus companheiros de banda parece ser 

fundamental que o lado musical também seja bem sucedido.  
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5.4 Alguns locais dos “independentes” em Natal  

 

 No bloco seguinte será realizado a descrição de alguns eventos nos dois principais 

espaços da cidade para a realização de shows independente: Faster Pizza e Dosol. Dessa 

forma, serão descritas algumas das principais características dos dois espaços de modo a 

fazer discussões em torno dos obstáculos enfrentados pelas bandas independentes para 

realizarem suas atividades na cidade de Natal. 

 

5.4.1 O Centro Cultural Dosol e a “Volta da Velha Escola” 

 

 O Centro Cultural Dosol é o pico de shows independentes mais antigo que ainda 

está em atividade na cidade de Natal, tendo sempre exercido um papel de fundamental 

importância para a realização de eventos de caráter independente nas últimas duas 

décadas tanto para eventos voltados às produções locais quanto de outros estados. Assim, 

tem um histórico de eventos que já contou com participações de alguns dos mais 

importantes nomes do cenário nacional como Dead Fish, Dance of Days, Matanza, 

Garage Fuzz, entre outros expoentes do Rock e suas diferentes vertentes. Apesar dessa 

abordagem voltada para eventos que contam com grupos de todas as partes do país, o 

Dosol sempre foi um, e ainda é, um espaço recorrentemente utilizado por produtores 

locais interessados em produzir shows autorais com bandas da cidade e outros estados, 

sendo um local que fornece195 a estrutura necessária para que isso ocorra, por mais que 

essa constância tenha diminuído nos últimos anos devido ao surgimento de espaços que 

fornecem melhores condições de aluguel como o Faster Pizza.  

 Apesar disto, o Dosol ainda é um espaço recorrentemente utilizado pelos agentes 

musicais de Natal, sendo um local que já tem um público e um conjunto de bandas que 

costumam frequentá-lo há vários anos. E, sob a ideia de promover196 um evento composto 

tanto por bandas mais experientes quando por grupos mais novos, Shilton teria tido a ideia 

                                                           
195. Mesmo ainda exercendo este papel, o Dosol divide as opiniões de alguns músicos na cidade de Natal 

devido a críticas na forma como seu proprietário opera. Como o Centro Cultural Dosol é apenas um dos 

componentes da marca “Dosol”, que também abrange estúdio de gravação, selo musical e incubadora 

cultural, acaba fazendo um investimento maior em suas próprias atividades. Dessa forma, há-se a acusação 

de que o Dosol se fecha em suas próprias produções, abrindo pouco espaço para bandas/produtores que não 

pertencem à sua rede, não oferecendo, assim, as melhores condições de locação de seu espaço e falta de 

investimento em sua estrutura.  
196. O evento foi promovido mediante a parceria entre a Turbo Produtora e a Brasinha Produções, sendo a 

segunda também integrada por Shilton, que foi idealizador do “A Volta da Velha Escola”.  
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de fazer um evento voltado para junção desses dois extremos intitulando-o como “A Volta 

da Velha Escola”. Desse modo, a “velha escolha” estaria representada pelo Born to 

Freedom e Drive Out197, enquanto a “nova escola” pelo Vela e Concílio de Trento. E, 

para completar o line-up, Shilton convidou o Piron Heron, banda de Hardcore de 

Fortaleza/CE.  

 A abordagem do evento, além de promover esse “choque de gerações” de bandas 

natalenses, era, também, disponibilizar para o público um evento de caráter multicultural, 

tendo em vista que sua programação era composta por debate sobre veganismo, exibição 

de minidocumentários e exposição fotográfica. Além dessas atrações, “A Volta da Velha 

Escola” também procurou incentivar o público a ir de bicicleta até o Dosol, fornecendo, 

assim meia-entrada para quem fosse até local utilizando este meio de transporte.  

 Assim, fica evidente que o evento além de uma abordagem musical, tinha a 

proposta de proporcionar o acesso do público a diferentes formas de expressão artística e 

o incentivo ao acesso à informação que promovessem debates que motivassem os 

indivíduos a explorarem outras formas de consumo consciente através do acesso a um 

modo alternativo de alimentação (veganismo) e o uso de um meio de transporte 

alternativo que respeita o meio ambiente. A concepção do “A Volta da Velha Escola” 

teria sido decorrente da formação política de Shilton que já teria tido a oportunidade de 

participar de eventos independentes com este tipo de abordagem que não se limita apenas 

a aspectos musicais. Mais que isso, procura fornecer diferentes tipos de atrações que 

promovam um evento que gere algum tipo de debate que incentive a discussão em torno 

de diferentes temáticas.   

 No momento que cheguei ao Dosol, tinha acabado de começar a exibição do 

minidocumentário “Aumento Não198”, de autoria de João Augusto, que além de ser 

guitarrista do Heretic Prayers Bastard Kids, é profissional na área de produção de material 

audiovisual em Natal, sendo, inclusive, um dos responsáveis por registrar 

fotograficamente o evento. Neste ponto da noite, poucas pessoas haviam chegado ao 

Dosol, sendo grande parte delas pertencentes à organização ou eram integrantes das 

bandas que iriam se apresentar. Portanto, mesmo a divulgação do evento pedindo 

insistentemente para que o público chegasse no horário estipulado pela organização para 

                                                           
197. Banda de Post Hardcore que se reuniu após anos de inatividade para se apresentar no evento. 
198. O minidocumentário fazia a cobertura das manifestações contra o aumento da passagem de ônibus, 

realizadas no dia 29 de agosto de 2013 
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acompanhar as atrações não-musicais, isso não foi atendido. Isso é algo bem comum em 

eventos na cidade: a baixa rotatividade de pessoas nas primeiras atrações de um evento.  

 Após o encerramento do minidocumentário de autoria de João Augusto, estava 

programado para ter o debate sobre veganismo. Ao dialogar rapidamente com Shilton, 

tive conhecimento que, devido a problemas referentes à montagem dos equipamentos 

para a apresentação da Concílio de Trento, optou por não realizar o debate, já que iria 

atrasar toda a programação, acarretando em menos tempo disponível para que as bandas 

se apresentassem.  

 

Figura 3 “A Volta da Velha Escola”, Março/2016. Concílio de Trento. Foto: João Augusto 

 

Desse modo, após conseguirem sanar os problemas com o som, o evento teve 

prosseguimento com os shows programados. Primeira banda da noite a se apresentar, a 

Concílio de Trento, banda da qual Paulo Victor é baixista, começou depois do horário 

previsto. Em relação à estrutura do show, algo prontamente chamou minha atenção ao 

adentrar no DoSol: ao invés de utilizar o palco, a banda estava se apresentando no chão199, 

com os integrantes ficando, assim, no mesmo nível do público. Achei este tipo de 

                                                           
199. Posteriormente, ao conversar com Shilton, tive o conhecimento de que esta teria sido uma escolha de 

Leandro Neandertal da produtora Turbo, com o qual fez uma parceria para a organização do “A Volta da 

Velha Guarda”, montar os equipamentos no chão do Dosol, tendo em vista que esta seria uma abordagem 

diferente do habitual.  
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abordagem bastante válida, já que, além de não separar a banda de sua audiência, 

colocando-os em diferentes níveis, promove, consequentemente, uma maior proximidade 

entre eles, tornando, assim, a interação mais horizontalizado e próxima durante a 

realização do show.  

Neste momento, já havia uma boa quantidade de pessoas, algo em torno de 

cinquenta presentes. A Concílio de Trento, por mais que seja um grupo relativamente 

novo (formado em 2014) já vem há algum tempo conseguindo uma constância tanto de 

apresentações quanto de material lançado. Seu vocalista, agradecendo a presença do 

público, fez questão de sugerir constantemente o acesso às redes sociais da banda, de 

modo que àqueles que não tinham conhecimento de suas músicas pudessem se inteirar 

em relação aos trabalhos que a banda tem disponibilizado. Assim, depois de em torno de 

trinta minutos de apresentação, foi realizado os agradecimentos finais direcionados à 

organização do evento tanto pela iniciativa quanto pelo convite feito à banda. Em seguida, 

começou a ser feita a transição para a próxima atração da noite: o Doom Metal do Vela.  

Entretanto, durante este meio tempo dialoguei com Neto, guitarrista de uma das 

atrações da noite, o Drive Out. Do ponto de vista pessoal, foi um encontro bastante 

nostálgico. O grupo surgiu paralelamente à minha antiga banda (ShitCast). Logo, eu e 

Neto passamos a relembrar algumas memórias referentes aos shows que nossas bandas 

realizarem, inclusive, na oportunidade que tivemos de dividir o palco no próprio Dosol 

em um evento voltado para bandas novas, realizado em 2008, chamado “New 

Generation”.  

Assim como em outras “idas e vindas do campo etnográfico”, esses tipos de 

lembranças foram bastante recorrentes durante o trabalho de campo, sobretudo, 

relacionadas a antigas experiências como frequentador do cenário musical da cidade, 

tanto como ex-integrante de banda quanto plateia de shows. Dessa forma, Neto indagou-

me sobre onde estaria o ShitCast e o porquê de não voltarmos a tocar juntos. Respondi 

que cada integrante tinha seguido sua trajetória, e, apesar de ter sido um ótimo período o 

que passamos tocando juntos, dificilmente voltaríamos a nos reunir enquanto banda. 

Indaguei-o, então, sobre o porquê do Drive Out ter passado tanto tempo parado e 

retornado recentemente. Neto disse que foi pelo mesmo motivo descrito por mim. No 

entanto, comentou que não aguentava mais viver sem tocar, pois tinha abdicado de estar 

em uma banda para se dedicar exclusivamente ao trabalho e aos estudos, algo também 

seguido por seus companheiros de banda. Porém, após algumas conversas, haviam 
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chegado ao consenso de voltarem a tocar juntos, mesmo que periodicamente, e, após esse 

acordo, tentariam realizar alguns shows pontuais. Segundo Neto isso seria uma forma de 

manter-se ativo musicalmente, pontuando “nunca mais fico sem tocar, sem condições”.  

Através deste relato, dois fatores ficam evidente com relação a manter uma banda 

independente ativa: a dificuldade de “encaixá-las” na rotina dos integrantes e de manter-

se longe da música. Entretanto, através da vontade de tocar dos seus integrantes, o Drive 

Out teria conseguido encontrar alternativas para voltarem a exercer suas atividades 

enquanto banda, tendo em vista que a motivação para fazer música pode superar as 

inúmeras barreiras necessárias para que isso ocorra.  

Dessa forma, uma das problemáticas enfrentadas durante a realização do trabalho 

de campo foi referente tentar a dividir, de alguma forma, alguns dos mesmos espaços 

sociais e experiências que os interlocutores e/ou pessoas que participaram (in)diretamente 

da composição deste texto. Logo, coloquei-me em algumas situações e reencontros com 

as quais tive a oportunidade de relembrar algumas antigas memórias e/ou experiências 

que vive neste(s) espaços(s) calcados na música. Para isso, foi preciso um constante 

movimento de desnaturalização entre ser “pesquisador” e ser “frequentador” desses 

espaços descritos. Muitas vezes essa “divisão” torna-se embaçada, tornando, assim, 

praticamente impossível desvincular uma da outra. Isso acaba por ser inerente no fazer 

antropológico.  

Assim sendo, esse tipo de contexto envolvendo o pesquisador e o trabalho de 

campo chama atenção para pressupostos de uma abordagem etnográfica voltada a espaços 

que envolvem, além dos sujeitos a serem investigados, o próprio antropólogo. Se o modo 

dito “clássico200” de se fazer etnografia era realizado em sociedades distantes, onde se 

configurava um “outro” provido de um modo de vida completamente distinto do 

etnógrafo, na contemporaneidade isso algumas vezes configura-se justamente ao 

contrário: a antropologia agora também está sendo realizada at home (Peirano, 1997). O 

antropólogo passa a estudar o próprio espaço onde está inserido.  

Depois deste breve período conversando com Neto sobre nossas antigas bandas, 

teve início o show do Vela. Devido ao nome da banda, foi feita uma pequena intervenção: 

                                                           
200. Ver Boas (2010), Malinowski (1924), Radcliffe-Brown (2013), Evans-Pritchard (2005) e Lévi-Straus 

(1978). 
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foram acessas velas em torno de seus integrantes. O Vela201 foi a banda que mais se 

diferenciou do ponto de vista musical, pois, era a única que não tinha nenhum vínculo 

com o Hardcore, subgênero mais presente no evento.  

 

 

Figura 4 “A Volta da Velha Escola”, Março/2016. Apresentação do Vela. Foto: João Pedro 

 

Durante a apresentação do Vela já havia uma boa quantidade de pessoas presentes 

no Dosol, alcançando, assim, uma lotação bastante satisfatória para o espaço disponível. 

O Vela, sendo a banda mais pesada da noite, provavelmente foi que a mais impactou o 

público, visto que era aparente a imersão das pessoas na sonoridade mais “arrastada” da 

banda. Além do mais, pude perceber, pela primeira vez na noite, o caráter colaborativo 

que compôs todo o desenrolar do evento. Tanto Shilton quanto Paulo Victor ajudavam a 

banda a contornar os imprevistos enfrentados durante a apresentação manuseando os 

equipamentos e a mesa de som, de modo a produzir a melhor qualidade sonora possível. 

Enquanto isso, João Augusto (HPBK) e João Pedro (Bear Fight) fotografavam as 

apresentações de modo a produzir uma memória visual para o evento.  

                                                           
201. O Vela, inclusive, conta com integrantes de outras bandas que foram interlocutores da pesquisa como 

Jônatas (Talude) e Garibaldi (Tesla Orquestra). 
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Com esse tipo de iniciativa ficou evidente a mutualidade entre as bandas, seus 

integrantes e os organizadores, pois, é preciso levar em consideração o quanto a 

articulação entre eles se torna um fator importante para um bom desenvolvimento do 

evento. Dessa maneira, o meio independente é calcado por essa ideia de colaboratividade 

entre seus integrantes. Como um evento tem diferentes atribuições para seu 

funcionamento, é preciso que os indivíduos que estão participando deste acontecimento 

trabalhem em conjunto de modo a propiciar um evento que alcance as demandas 

qualitativas tanto no referente musical quanto organizacional, tendo em vista que é 

desenvolvido de forma autônoma. 

A apresentação do Vela foi um pouco mais curta que em relação a do Concílio de 

Trento, sendo um reflexo de que o desenrolar do evento estava atrasado em relação aos 

horários estipulados. Assim, depois dos agradecimentos finais por parte de Danilo 

(Vocalista), encerrou-se o segundo show do “A Volta da Velha Escola”. Enquanto o som 

era equalizado para o show seguinte (Born To Freedom) foi colocado uma discotecagem 

de Hardcore de modo a manter o público próximo ao “palco”. Após cerca de vinte 

minutos de preparo do som, iniciou-se o show do Born to Freedom.  

 

Figura 5 Visão geral do show do Born to Freedom. Março/2016 Foto: João Augusto 
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Assim, como o Drive Out, o Born to Freedom estava voltando após quase um ano 

sem se presentar. Porém, diferentemente da primeira, a banda de Shilton estava se 

dedicando à gravação202 do seu próximo álbum, intitulado “Life is Movement”, por isso 

passou um longo período afastado dos palcos. Como proposto pelo título do evento, o 

show do Born to Freedom foi composto por um ar nostálgico, algo pontuado 

constantemente por Shilton durante os intervalos da música “cara, cheio de gente das 

antigas aqui, e só galera que eu dou valor, bom demais!”. De fato, isso era verdade. 

Mesmo que não tenha proximidade com a grande maioria do público presente, pude notar 

a presença de pessoas que costumeiramente frequentam eventos independentes da cidade 

nos últimos anos, tendo em vista que sempre frequentei este mesmo “circuito musical”, 

podendo, assim, reconhecer algumas das pessoas que ali estavam presentes203. Dessa 

forma, era notório o clima de confraternização entre todos os participantes do “A Volta 

da Velha Guarda”. Ali estavam pessoas que detinham, em algum nível, uma proximidade 

que superava o lado musical.  

Shilton, buscava sempre agradecer a todos que estavam colaborando com a 

organização do evento, pontuando que o seu funcionamento depende diretamente da 

ajuda mútua entre todos os envolvidos, frisando a importância do comparecimento de 

público, pois, era ele quem tornava sua realização possível. Por outro lado, Shilton 

também procurava a todo momento incentivar o público a comprar merchandising das 

bandas, soltando, uma frase bastante pontual: “comprem material das bandas, pois, 

lembrem-se, você comprando, você financia”.  

Mais uma vez, o lado do consumo revelou-se de vital importância para os 

“independentes”. A partir da conscientização por parte do público de que eles precisam 

colaborar com as bandas de diferentes formas, seja comparecendo aos shows, 

compartilhando suas músicas pela Internet e comprando seus produtos, suas atividades se 

tornam mais viáveis tanto do ponto de vista financeiro quanto na capacidade de “girar” 

entre os ouvintes. Além do mais, ao consumir camisetas, CDs, bonés, bermudas, ou 

qualquer tipo de item musical, essa colaboração acaba se tornando, também, um vínculo 

entre banda e público, tendo em vista que esses itens “comunicam” em algum sentido 

                                                           
202. Todo o processo está sendo realizado no estúdio de Cássio Zambotto. 
203. Entre elas estava Gembroso (Psicomancia) 
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essa interação social entre essas diferentes relações calcadas na música independente 

(Douglas; Isherwood, 1979).  

Após um discurso de agradecimento de Shilton para com o público, foi-se 

encerrada a apresentação. Após o fim do show, conversei rapidamente com Shilton com 

relação ao CD novo da banda, algo que tinha abordado durante a apresentação. De acordo 

com ele, ainda faltam algumas linhas de guitarra e de vocal para que as músicas sejam 

encaminhadas para a mixagem e masterização. O processo estaria sendo mais lento do 

que o previsto devido à falta de tempo disponível por parte de alguns dos integrantes.  

Na sequência deu-se o ínicio da apresentação do Piron Heron (CE). Neste ponto 

do evento, o espaço já tinha começado a se esvaziar, tendo em vista que o horário já estava 

bem avançado em relação ao acordado pela organização, e isso teria feito parte das 

pessoas irem embora. Há-se de levar em consideração que, aparentemente, a banda que 

mais atraiu público para o “A Volta da Velha Guarda” foi a Born to Freedom. Portanto, 

assim que se encerrou sua apresentação, parte das pessoas que estavam ali 

prioritariamente para ver a Born to Freedom saíram do DoSol. Entretanto, apesar disso, 

o Piron Heron (CE) fez uma apresentação bem enérgica.  

 

 

Figura 6 Piron Heron (CE). Março/2016. Foto: João Pedro. 
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Diferentemente das outras apresentações, acompanhei o show do Piron Heron da 

banquinha de merchandising da Born to Freedom, que estava localizada próxima à 

entrada/saída do DoSol. Como havia conversado com Shilton anteriormente na banca, ele 

pediu-me para que ficasse tomando conta dos produtos enquanto ia resolver algumas 

coisas no “camarim”. Desse modo, fiquei como “vendedor” do Born to Freedom durante 

toda a apresentação da banda cearense. Porém, como havia pouco movimento ninguém 

veio até à banca. Nesse meio tempo, pude falar com Gembroso, indagando, assim, como 

estava o estado atual do Psicomancia. Segundo Gembroso, a banda estava em pausa, mas 

que estava pensando em alguns projetos futuros como o lançamento de um novo álbum, 

inclusive, já tendo algumas músicas em fase de pré-produção. Entretanto, não tinha 

nenhum show marcado para os próximos meses. 

Depois de pouco mais de trinta minutos o Piron Heron foi chegando ao final de 

sua apresentação, mas, antes de finalizá-la, o vocalista fez um discurso bastante acalorado 

com relação ao fato de serem uma banda independente com mais de dez anos de 

existência, frisando que teriam feito um grande esforço financeiro para viabilizar a vinda 

para Natal, inclusive, adquirindo algumas dívidas no processo. Entretanto, estavam ali 

porque acreditavam na sinceridade do que faziam, pontuando que “a gente não está aqui 

por status, dinheiro, fama, a gente está aqui porque amamos fazer isso”. Após isso, foi 

efusivamente aplaudido, tocando em sequência sua última música. 

Esse lado “romantizado” do independente é comumente acionado por parte de 

seus expoentes. Como é um meio que gera pouco retorno financeiro para os 

músicos/produtores, isso quando se tem algum retorno, é recorrente esta concepção de 

que as atividades são realizadas pensando somente nos aspectos musicais e pessoais em 

fazer parte deste “movimento” caracterizado pela superação de várias barreiras de 

diferentes níveis para que possam possível se apresentar em diferentes cidades.  

Assim, era chegado o último show da noite: o Drive Out. Como era a apresentação 

que iria encerrar o evento, pouquíssimas pessoas ainda estavam no Dosol, tendo em vista 

que já se passava das 22hrs quando a banda executou sua primeira música. Devido a este 

aspecto, seu show foi bastante informal, com uma interação bem direta com as poucas 

pessoas que ainda estavam presentes no Dosol. Mesmo assim a banda promoveu uma 

apresentação bastante intensa, alavancada pelos muitos anos que teriam passado sem 

tocar juntos em um evento, sendo visível o o semblante de satisfação de todos os 

integrantes, que reforçava a cada momento o convite feito pela organização ao chamar o 
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Drive Out para se apresentar, mesmo eles estando a tanto tempo parados. Essa teria sido 

uma grande motivação para que retomarem essa vontade de estarem tocando juntos 

novamente após o tempo que estiveram fora de atividade.  

 

Figura 7 Drive Out e os remanescentes do “A Volta da Velha Escola” Março/2016 Foto: João Pedro 

 

Após pouco mais de trinta minutos de apresentação. Foi-se encerrando a 

apresentação do Drive Out. Dessa forma, Shilton fez as últimas ponderações em relação 

ao evento, pontuando as dificuldades em se idealizar um evento independente 

majoritariamente composto por bandas autorais locais. Entretanto, a vontade de poder 

estar entre amigos, confraternizando através da música, fazia tudo isso valer a pena. 

Assim, por volta das 23hrs da noite de sábado de 26 de março, encerrou-se o “A Volta da 

Velha Guarda”.  

O evento se mostrou bastante rico do ponto de vista antropológico, pois, pude 

observar como uma “situação social” (GLUCKMAN: 1958) envolvendo bandas 

independentes é baseada no sentimento de colaboratividade mútua entre todos os 

envolvidos. A partir deste evento, pude perceber as diferentes dinâmicas que envolvem a 

articulação entre os “sujeitos” do independente para que possam fomentar suas atividades 

no cenário musical da cidade. E isso envolve o público, as bandas, os organizadores, os 

fotógrafos, entre outras pessoas que possam ter colaborado indiretamente com a 

realização do “A Volta da Velha Guarda”. Neste sentido, a todo momento foi ressaltado 
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o quão ardiloso é sobreviver neste meio, sobretudo, caracterizado por limitações 

financeiras, na dificuldade de conseguir se auto-organizar através dos próprios recursos e 

de se articular com outros os agentes musicais de modo a tornar eventos como estes 

possíveis de serem realizados. Portanto, esse aspecto de congruência entre diferentes 

direcionamentos reflete, justamente, a reflexão feita por Joaquim: “a cena é feita de 

pessoas”. E estas pessoas estão, em algum nível, procurando se interligar através da 

colaboratividade que permeia o meio independente, algo que só flui através dessa 

interação entre pontos que devem estar em constante conexão. Portanto, a 

“independência” pode ser referente a diferentes fatores, mas a “dependência” das relações 

humanas sempre estará presente.  

 

5.4.2 “Vida longa ao Faster Pizza!” 

 

Localizado no centro da cidade, a Faster Pizza vem se consolidando há pelo menos 

dois anos como o espaço destinado a shows independentes mais ativo no cenário musical 

de Natal, se tornando, assim, um lugar central para a circulação de bandas não apenas 

locais, mas de outros estados e, até mesmo, de outros países. De acordo com seu 

proprietário (Bola), a Faster Pizza foi concebida sob a ideia de ser uma espécie de “eixo 

central” para a música independente de Natal, pois Bola teria percebido que faltava um 

espaço exclusivamente voltado para as bandas autorais da cidade, sobretudo, de estilos 

mais pertencentes ao dito “underground”. Dessa forma, como estava envolvido com este 

meio desde o ínicio dos anos 2000, sempre teve esta consciência de procurar desenvolver 

suas ideias através do “faça você mesmo”.  

 A partir dessa “consciência” adquirida com os anos que percorreu o meio 

independente, Bola teria percebido a falta de um local que fizesse o cenário musical da 

cidade se movimentar, visto que, como sempre trabalhou com produção de eventos, tem 

noção do quão ardiloso é para uma banda arcar com os custos que envolvem o aluguel de 

uma casa de show na cidade para organizar por conta própria eventos. Assim sendo, Bola 

teria confabulado a ideia de criar seu próprio espaço para shows como uma forma de 

oferecer um espaço exclusivamente concebido para a realização eventos sem a 

necessidade de as bandas/produtores pagarem pelo aluguel do estabelecimento. E, como 

já tinha tido uma experiência como microempresário, fez do mesmo espaço uma pizzaria, 
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se tornando, assim, um diferencial em relação a outros “picos”. Assim, busca oferecer aos 

seus frequentadores, além da possibilidade de o público acompanhar os shows, e das 

bandas se apresentarem, terem também a possibilidade de ter acesso a uma alimentação 

dotada de bom custo/benefício.  

Do ponto de vista do cenário musical da cidade, Bola teria sentido falta de eventos 

mais voltados às bandas novas, algo constatado, sobretudo, após perceber o alto fluxo de 

bandas existente em Natal, não apenas no sentido quantitativo como também no 

qualitativo. E, como bandas independentes recém-formadas têm ainda mais dificuldades 

para terem oportunidade de se apresentar, ao fornecer um espaço de forma “gratuita204”, 

isso lhes possibilitaria tomarem suas próprias iniciativa para criarem seus próprios 

eventos através da articulação com outras bandas. Ou seja, Bola busca promover o 

“underground” através do fornecimento de um espaço na cidade que proporcione a 

constante realização de eventos, o que acaba por fornecer às bandas de Natal um local 

onde possam se apresentar, e o público possa acompanhá-las205.  

Outro aspecto que caracteriza a Faster Pizza é dar voz aos grupos musicais 

considerados mais “extremos”. Por ser adepto de subgêneros oriundos do Hardcore, Bola 

costuma incentivar a realização frequente de eventos compostos por bandas expoentes 

destes estilos mais “marginalizados206” como “power violence”, “noise core” e 

“grindcore”, que acabam, assim, vivendo em uma espécie de “submundo” musical. 

Devido às suas sonoridades compostas por uma estética mais voltada ao “extremismo”, 

                                                           
204. No referente à parte financeira da Faster Pizza, Bola comentou que as bandas/produtores que utilizam 

o espaço têm duas possibilidades: fazer evento com ou sem bilheteria. Quando o evento é realizado sem 

bilheteria, Bola fornece água e alimentação para as bandas. Por outro lado, quando é feito com bilheteria, 

há uma divisão da porcentagem entre ele e os organizadores do evento, normalmente fatiada entre 20% 

para casa e 80% entre as bandas. Entretanto, há algumas ressalvas aqui em relação a esta configuração 

descrita por Bola. Duas pessoas que já tiveram a oportunidade de tocar no Faster Pizza, o taxaram de 

“capitalista”, pois, segundo elas, muitas vezes Bola se quer fornecia água, e, muitas vezes, não revertia para 

os músicos o dinheiro adquirido com a bilheteria. Assim, é evidente que, apesar da “ode” ao Faster Pizza 

por parte de seus frequentadores, é evidente que há alguns conflitos entre integrantes de bandas e o 

proprietário da pizzaria, tendo em vista a possibilidade de um conflito de “interesses” entre esses 

indivíduos, surgindo, assim, categorias de acusação entre eles (Simmel, 2013).   
205. A Faster Pizza é bem acessível – no aspecto financeiro – para o público. Mesmo quando o evento não 

é gratuito, o ingresso costuma variar entre R$5,00 e RS10,00. No entanto, quando são realizados com 

bandas de outros estados ou países, essa quantia fica entre RS20,00 e R$30,00 devido aos maiores custos 

para promover estes eventos. 
206. Esses estilos têm como uma de características uma abordagem chamada de “antimúsica”. A 

“antimúsica” seria uma forma de fugir das normas/regras musicais que presam pela harmonia, pelo 

virtuosismo, pelo bem executado, pela primazia sonora, etc. Em contrapartida a esta abordagem musical 

permeada por aspectos técnicos e teóricos, os expoentes da “anti-música” refertem este tipo de concepção, 

explorando, assim o “errado”, o barulho ensurdecedor, a “inabilidade” com os instrumentos, a velocidade 

fora de controle, instrumentos distorcidos, o sujo,  entre outras características que fogem a uma ideia de 

música baseada nos moldes ocidentais. Neste sentido, a “antimúsica” é a estética do “caos sonoro”. 
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bandas pertencentes a estes estilos têm menor constância de apresentações por serem 

pertencentes a nichos mais restritos. Assim, a Faster Pizza acaba sendo o espaço onde 

estes “outsiders musicais” encontram seu lugar de atuação (Becker, 1963). 

Howard S. Becker (1963), ao fazer uma pesquisa sobre os músicos de jazz norte-

americanos, nota como este grupo de músicos procura desenvolver seus trabalhos 

musicais através da produção de uma distinção em relação ao público. E, entre as 

atribuições existentes entre os diferentes207 expoentes do jazz, a criação de regras próprias 

dentro deste grupo de músicos eram dotadas de “comportamentos desviantes” em relação 

às normas impostas socialmente. Assim, o teórico discorre que a forma como os ditos 

jazzmam enxergam a música – e se expressam através dela – acabam tendo um reflexo 

direto na forma como se impõem em relação ao público (quadrados) e na crítica em 

relação aos músicos que se vendem em detrimento pela busca de um sucesso comercial 

(Becker, 1963).  

Sob estes preceitos Beckerianos, a Faster Pizza acaba se tornando um espaço onde 

bandas que não se prendem a normas – tanto musicais quanto sociais – possam ter um 

local onde consigam se expressar sem a necessidade de terem que se desvencilhar de um 

controle que afeta diretamente suas posições enquanto expoentes de determinado estilo 

musical, não se atendo, assim, aos padrões impostos por setores sociais que não têm 

conhecimento sobre este nicho musical do “submundo” (Becker, 1963). Sob esta 

perspectiva, a Faster Pizza se torna um local de encontro de “outsiders musicais” que 

podem nela terem contato com seus “semelhantes” através de eventos voltados para este 

tipo de expressão musical calcada no peso e na velocidade. Portanto, por já ter cantado 

em diferentes de “grindcore” como Nervo de Porco e Pureza Genocida, Bola teria sentido 

falta de um espaço que fornecesse a oportunidade para que bandas dessas vertentes 

pudessem ter um local que facilitasse a criação de eventos voltados para este tipo de 

subgênero musical, tendo em vista que eram pouco recorrentes nos espaços disponíveis 

em Natal. 

Além do mais, é preciso levar em consideração que a realização de shows de 

diferentes subgêneros alavanca a consumação por parte do público, pois a casa 

                                                           
207. Becker (1963) separa os músicos de jazz em duas vertentes: aqueles que se atêm ao sucesso comercial 

e aqueles se seguem os padrões artísticos.  
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normalmente fica com maior lotação quando é realizado algum evento. Desse modo, há 

uma troca “utilitarista” nessa dinâmica entre as bandas e Bola,  

Eu tenho que fazer eventos porque é parado. Tipo, a gente está aqui, não tem 

ninguém, mas vai dá 20hrs vai dá um pico, vai dá uma galera, depois vai 

morgar, mas no dia de evento, tem um estouro, a galera consumindo. É daí que 

eu consigo pagar aluguel, um vigia, é com evento. Por isso que eu estou sempre 

fazendo os eventos, buscando bandas novas...porque eu não vou ficar botando 

toda semana as mesmas bandas (...)  

Enquanto a pizzaria incentiva as bandas lhes fornecendo a estrutura necessária 

para realizarem seus shows, em contraponto, suas apresentações acabam incentivando a 

presença de potenciais consumidores em dias de evento, possibilitando, assim, o aporte 

financeiro para que a estrutura seja mantida. Mesmo que haja um bom movimento em 

dias sem shows, é através deles que Bola consegue manter financeiramente a Faster Pizza 

em funcionamento. E, através da constância desses eventos, renovar a composição de seus 

line-ups torna-se fundamental para que o estabelecimento se mantenha atrativo para os 

consumidores. Portanto, sob esta visão, acaba ocorrendo uma ajuda mútua. Ao passo que 

Bola incentiva a realização de eventos ao fornecer o espaço para que os grupos musicais 

tenham a oportunidade de se apresentarem, isso acaba por gerando uma “publicidade 

espontânea” para consumidores em potencial da Faster Pizza. 

Desse modo, através de um empreendedorismo calcado no investimento na 

música independente, Bola acabou criando um estabelecimento que, além de ser 

resultante de uma longa convivência no meio independente, também acabou se revelando 

uma boa oportunidade de mercado. Ao mesmo passo que isso lhe possibilitou colaborar 

com o “underground” – algo que influenciou sua formação individual – pode aplicar seus 

conhecimentos como empreendedor de forma a criar um estabelecimento que se torne sua 

fonte de renda, transformando-o, assim, em uma microempresa que tem sua subsistência 

calcada no “underground”. Sob esta ótica, é notório como a Faster Pizza cria um paradoxo 

a partir deste modus operandi, visto que concomitantemente é um estabelecimento que 

sobrevive do “underground”, mas, por outro lado, acaba fazendo o “underground” 

sobreviver.  

Sob esta ótica, há uma troca do ponto de vista de uma “razão utilitarista” e outro 

de uma “razão cultural” (Sahlins, 1979). “Utilitarista” porque a Faster Pizza, em sua 

“função prática”, é um estabelecimento que proporciona a Bola o desenvolvimento de seu 

trabalho como empreendedor, proporcionando, assim, o retorno financeiro para que 

mantenha seu estabelecimento funcionando. Já o lado “cultural” é decorrente de seu 
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trabalho ter, também, um aspecto simbólico no referente à sua forma de enxergar e se 

portar frente à música independente da cidade. Neste sentido, a Faster Pizza acaba sendo 

uma forma dele colaborar com um cenário do qual sempre fez parte. Logo, tem-se um 

sentido de dever para com o “underground”, de poder colaborar da forma que lhe é 

possível. O próprio discurso de Bola reflete essa “contradição” entre estes dois polos,  

Por isso que eu criei uma pizzaria, né? Eu quero vender comida, não quero 

vender música? Quero escutar, ver as bandas. Então sempre estou escutando 

bandas novas, bandas da cidade. Aí eu vejo que a banda não pode acabar, e 

para isso não acontecer, eu tenho de demonstrar o mínimo de interesse em 

relação a elas, dar um suporte, saca? E a minha parte é apoiar. Apoio 100% 

(...) Para mim não é mais um número, se eu faço e porque gosto muito, além 

de curtir. Eu sei que não vou durar, o próprio nome “Faster pizza”, de algo que 

é rápido, que passa”. 

Nesta passagem é notável o quanto Bola busca se desvencilhar dessa encruzilhada 

entre o “apoiar” e o “vender” música. Apesar das bandas participarem indiretamente da 

parte do “negócio” (sentido financeiro), faz questão de frisar que a finalidade do Faster 

Pizza é promover o “underground” da cidade através do fornecimento das condições 

necessárias que uma banda possa se apresentar sem a necessidade de fazer grandes 

investimentos. Essa abordagem é motivada pelo hábito de sempre estar procurando 

conhecer novos grupos locais. Dessa maneira, procura colaborar com aquilo que está ao 

seu alcance, tentando, assim, não atribuir à sua pizzaria um espaço que é apenas voltado 

para o lucro. Esse discurso acaba fazendo com que Bola tenha uma visão um tanto quanto 

“romantizada” em torno do papel que exerce. No entanto, ele comentou que se sentia 

receoso em relação ao futuro da Faster Pizza, sobretudo, devido à sua localização 

problemática, e os consequentes conflitos que ocorrem com relação à sua vizinhança, algo 

muitas vezes resultantes de atitudes de alguns frequentadores da pizzaria em dias de 

eventos. 

Segundo Bola, teria uma “galera nova” que toma atitudes que depreciam a 

estrutura da pizzaria, e que, também, desrespeitam os vizinhos208. No entanto, não critica 

apenas o público, mas os próprios integrantes de bandas, sobretudo, com relação ao 

manuseamento dos equipamentos de som. Bola critica que muitos deles não tomam os 

cuidados necessários para a sua utilização. Para ele credita esses tipos de atitudes aos 

chamados “roquistas209”. Assim, apesar de criticar este tipo de “atitude de poser”, diz 

                                                           
208. A Faster Pizza localiza-se em uma parte do centro da cidade de Natal que tem não apenas pontos 

comerciais, mas também algumas residências.  
209. A categoria “roquistas” seria caracterizada pelas pessoas que se dizem “do Rock”, assumindo uma 

forma de agir que englobaria a ideia de um comportamento transgressor que seria associado ao “estilo de 
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esperar que essas pessoas ao menos tenham o mínimo de consciência em zelar por um 

espaço que eles mesmos frequentam, pontuando que a sobrevivência da Faster Pizza 

depende também dessa conscientização por parte das pessoas.  

Além do mais, Bola salienta que este tipo de “conscientização” seria fundamental 

para manter uma convivência saudável com os vizinhos. Foi relatado que alguns 

moradores já teriam acionado até mesmo a polícia para reclamar do som alto e do 

consumo de drogas próximos às suas residências durante dias de eventos, resultando, 

assim, em uma relação muitas vezes conflituosa entre a pizzaria e sua vizinhança. 

Portanto, mesmo Bola dando total liberdade aos frequentadores da Faster Pizza fazerem 

o que lhes convêm, espera que tenham o mínimo de consciência, visto que o lado externo 

da pizzaria é um espaço público onde suas atitudes “impensadas” afetam diretamente os 

indivíduos que estão situados neste meio. Dessa forma, a convivência harmoniosa entre 

a pizzaria e a comunidade ao seu redor se torna vital para a continuidade de seu trabalho. 

Inclusive, Bola relembrou que a polícia já teria aparecido duas vezes, sendo uma vez a 

militar e na outra a ambiental,  

Os caras já vieram duas vezes aqui. Já falaram “ó, da próxima vez que a gente 

vier vai ser diferente, acabem agora, mas da próxima vez que a gente vier a 

gente vai levar tudo”. Aí os caras vieram outra vez, não estava rolando evento, 

mas eles chegaram aqui e pediram “estava rolando muita denúncia, a gente não 

quer fechar o local, só veja outro local, você sabe que vai abrir esse prédio 

aqui, o pessoal vai morar aqui, tem a vizinhança, a gente não quer fechar, só 

está cumprindo ordem”. Era um policial de boa sabe, não era um policial 

repressor, o cara aconselhou e talz. Ele falou “eu sei que é rock, eu curto rock 

e talz, mas tente arranjar outro lugar na ribeira”  

Assim, ao estar inserido em um espaço público, a Faster Pizza acaba encontrando 

obstáculos que dificultam a sua existência. Por ser um espaço com ideias baseadas na 

liberdade de expressão e na transgressão das normas sociais, tem de enfrentar a resistência 

por parte de alguns setores da sociedade – como as instituições legais – que tentam, 

apoiados pelas leis burocráticas, limitar sua atuação por meio de atitudes de 

“impositivas”. No entanto, a Faster Pizza – assim como o “underground” – tem este 

caráter resistivo, no qual seus agentes buscam contornar essas limitações impostas pela 

padronização de comportamento inerente ao senso comum a partir de uma convivência 

baseada na música, sobretudo no Rock, que busca romper com essa “normatização da 

vida cotidiana”.  

                                                           
vida roqueiro”, onde parte dessas atitudes seriam realizadas de forma inconsequente através de uma 

necessidade de “querer aparecer”. 
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De acordo com Bola, a polícia militar teria aparecido após receber uma denúncia 

anônima acusando a pizzaria de ser um ponto de tráfico de drogas, algo desmentido 

prontamente por Bola. Ao dar bastante liberdade para seus frequentadores, é comum tanto 

na parte interna quanto na parte externa da Faster Pizza haver o consumo de entorpecentes 

por parte de seus frequentadores. Devido a isto, acaba-se criando uma imagem por parte 

dos vizinhos de que o público da pizzaria é composto majoritariamente por 

“maconheiros”. Bola comentou que já teria recebido algumas reclamações por parte dos 

vizinhos em relação a este consumo, pois, como durante os eventos muitas pessoas ficam 

na parte externa, acabam ficando visíveis para quem está próximo ao local. Porém, o 

maior agravante para resistência da Faster Pizza será quando um condomínio localizado 

exatamente ao lado do espaço210 que ocorrem os shows for inaugurado. Bola comentou 

que provavelmente terá que se mudar quando acontecer, pois, o alto som oriundo dos 

shows atingirá diretamente seus moradores. Todavia, apesar de todos estes obstáculos, 

Bola comenta que tem uma boa relação com seus vizinhos, sempre procurando conversar 

com eles quando vão à pizzaria para se alimentar durante a semana.  

Dessa maneira, mesmo sob esses conflitos inerentes à existência do espaço, Bola 

evoca um discurso de “gratidão” para com seus frequentadores, pois, alguns deles sempre 

buscam tecer elogios211 pelo que vem fazendo pelo cenário musical da cidade através da 

existência da Faster Pizza: “tipo, eu não tenho do que reclamar, eu tenho é que agradecer, 

pela galera vir, pela galera lembrar da Faster. O cara pode beber em um posto de gasolina, 

comer pizza em qualquer lugar da cidade, pode muito bem escutar seu som em casa na 

comodidade, mas vem e fala “porra, Bola, eu vim aqui por você”. Tal discurso pode ser 

reconhecido na fala de outros interlocutores como Joaquim, Jônatas e Alex. Eles frisaram 

o quanto a Faster Pizza é importante para o cenário, visto que através dela foi tomada 

uma iniciativa como há muito tempo não era vista na cidade: abrir um espaço voltado 

para o movimento do cenário independente da cidade. Por isso, reconhecem o trabalho 

que vem sendo realizado por Bola como de vital importância para as bandas locais, tendo 

                                                           
210. O local é aberto. Logo, o som das apresentações vazará diretamente para o prédio. 
211. Bola, inclusive, comentou que a página de Facebook do estabelecimento, na opção de avaliação da 

qualidade do serviço, tem uma aviação de 4,7 de 5 pontos possíveis. Esse pequeno detalhe acaba fazendo 

a diferença, pois, gera potencialmente uma curiosidade por parte de possíveis novos clientes, visto que, 

segundo Bola, a pessoa pode pensar “po, vou naquela pizzaria, moro em Petrópolis, mas vou lá ver se é boa 

mesma”. 
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em vista que oferece boas condições para elas poderem ter a oportunidade de demonstrar 

seus trabalhos através da realização de shows.  

Um acontecimento anterior que elucida bem este sentimento por parte dos 

frequentadores ocorreu no final do ano de 2014. Através de sua página de Facebook foi 

anunciado que a Faster Pizza iria encerrar suas atividades devido a problemas não 

esclarecidos publicamente. Isso acabou provocando uma grande comoção por parte de 

seus frequentadores, os quais bradavam que a Faster era “o melhor pico da cidade”, e, 

caso fosse concretizado seu fechamento, Natal voltaria a ficar com defasagem de eventos 

“undergrounds”. Após esta mobilização, foi até mesmo criado uma campanha na Internet 

intitulada “#nãofechafaster212”, onde várias pessoas ficaram fazendo várias postagens na 

página da pizzaria no Facebook de modo a sensibilizar seu dono para o seu não 

fechamento.  

Dessa maneira, fica notório a centralidade da Faster Pizza para o “underground” 

da cidade de Natal. Ao se tornar um espaço que fornece condições acessíveis até mesmo 

para bandas que estão no início de suas carreiras, configurando-se também como um 

centro de sociabilidade para elas e o público, a Faster Pizza acaba se tornando um 

“núcleo” central para o desenvolvimento de ações por parte dos agentes musicais 

oriundos do “underground” de Natal. Neste sentido, através de uma abordagem 

direcionada à ideia de movimentar o que está sendo produzido à nível local dentro da 

música independente, se torna um espaço onde diferentes dinâmicas envolvendo música, 

drogas, conflitos, acusações, problemas com a lei, disputa por espaço, entre outros 

aspectos que compõem a Faster Pizza, sejam pertencentes à sua dinâmica funcional. 

Assim, como dito por Alex (Tesla Orquestra/Coletivo Música Experimental): “vida longa 

ao Faster Pizza”. 

 

5.4.2.1 “#quinta100carne” 

 

 Logo após meu diálogo com Bola sobre as atividades da Faster Pizza, fui 

convidado por Shilton a comparecer a um evento intitulado “#quinta100carne”. A 

proposta do evento seria voltada à promoção de um dia sem consumo de alimentos de 

                                                           
212. A “hashtag” (#) é um símbolo utilizado nas redes sociais que permite que os usuários como uma forma 

de agregar em uma frase, palavra ou expressão um sentimento coletivo. 
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origem animal, onde a Faster Pizza disponibilizaria um cardápio especial voltado somente 

para a alimentação vegetariana/vegana. Além do mais, neste evento daria início a turnê 

da banda curitibana de Hardcore “Under Bad Eyes” pelo Nordeste, que teria contado com 

a colaboração direta de Shilton e dos integrantes da Born to Freedom. A banda do sul do 

país seria acompanhada, subsequentemente, em apresentações em outros estados da 

região do Nordeste (PB e PE).  

 Apesar deste evento ter sido concebido com a proposta de promoção da culinária 

vegetariana e vegana, a Faster Pizza já é conhecida por ser um local que fornece um amplo 

cardápio com diversas opções de pizzas/sanduíches para adeptos desse tipo de 

alimentação. Bola frisou que parte da concepção inicial da Faster Pizza teria sido, 

também, composta pela sua percepção em torno da alta demanda por estabelecimentos 

dotados de um cardápio voltado para este tipo de consumidor, sobretudo, entre as pessoas 

que frequentavam os picos de shows da cidade. Assim sendo, ao ter conhecimento 

culinário sobre dietas vegetarianas/veganas, decorrente de sua formação acadêmica como 

chefe de cozinha, Bola teve a ideia de abrir um espaço que suprisse esta necessidade. Isso 

é refletido em alguns dos interlocutores que são todos adeptos do vegetarianismo ou 

veganismo como Alex, Garibaldi, Shilton, Gembroso, Joaquim e Jônatas. Isso acaba 

sendo posto por eles como um dos grandes diferenciais da Faster Pizza, pois, é o único 

espaço de shows que oferece em seu cardápio, também, diferentes opções para este tipo 

de consumidor. 

 Como Shilton é adepto213 do veganismo por cerca de dez anos, procurou neste 

período sempre criar eventos que estimulem o consumo consciente de alimentos que não 

sejam de origem animal, oferecendo sempre esta opção para o público. Devido a isto, 

sempre que possível, busca fazer a conscientização em torno desse modo de vida 

alternativo através da promoção de shows que contem com esta abordagem, como é o 

caso do #quintasemcarne. 

Lívia Barbosa (2004) chama a atenção para como as práticas alimentares têm esse 

poder transformador em um contexto micro político. Desse modo, as escolhas individuais 

                                                           
213. Em um dos nossos diálogos, Shilton comentou que um dos principais motivos que o levaram a ser 

vegetariano, e posteriormente vegano, foi através de seu pertencimento ao cenário independente da cidade, 

sobretudo, na “cena” de Hardcore. No entanto, o principal momento que isto teria ocorrido foi durante sua 

participação no extinto “Coletivo Chuva Negra”, que organizava eventos com shows de bandas 

independentes que contavam com debates sobre veganismo, contexto que teria sido de vital importância 

para sua adesão a este estilo de vida. 
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e subjetivas acabam sendo reflexo de anseios na esfera global na relação do ser humano 

para com a natureza – a partir de um comportamento conscientizado por parte dos 

consumidores – reverberando, assim, em uma consciência coletiva (Barbosa, 2004). 

Assim, o veganismo acaba sendo uma prática que é intimamente ligada à música 

independente, tendo em vista que parte de seus adeptos são integrantes de bandas que 

teriam tido em sua “formação musical” o contato com reflexões que diziam respeito a 

novas formas de agir perante problemas oriundos da sociedade contemporânea como a 

exploração de animais por indústrias como a alimentícia, da moda, de produtos 

cosméticos, etc. Dessa forma, este modus operandi contracultural, em que o Hardcore 

teria assumido para si um importante papel na propagação das ideias de libertação animal, 

teria feito com que indivíduos como Shilton assumissem – e disseminassem – esses ideais 

políticos através da organização de diferentes eventos que promovam esse tipo de 

discussão. 

 Quando cheguei ao evento, pouquíssimas pessoas estavam presentes. Parte disso 

devia-se ao fato de ser uma quinta-feira. Logo, era provável que a quantidade de público 

seria reduzida. E, por ser um dia de meio da semana, como dito por Bola, vi algumas 

pessoas que, aparentemente, só estavam na pizzaria pelo lado gastronômico, algo 

confirmado após perceber as suas não presenças durante a realização dos shows. Quando 

cheguei ao Faster Pizza apenas os integrantes das primeiras bandas a se apresentarem e 

alguns de seus acompanhantes estavam presentes. Dentre eles estavam Shilton e Anízio, 

antigo conhecido que toca bateria no Heretic Prayers Bastard Kids (HBPK), grupo que 

também era uma das atrações da noite. Como o evento ainda não tinha sido iniciado, a 

maioria das pessoas concentravam-se em frente à pizzaria.  

 Como o show contava com o Under Bad Eyes (PR), perguntei para Shilton como 

teria conhecido os integrantes, visto que era o principal colaborador para que a vinda da 

banda paranaense consolidasse esta turnê pelo nordeste brasileiro. O contato teria sido 

estabelecido através da Internet. Como Shilton tem uma rede de contatos por todo país 

devido a seu papel ativo como produtor de eventos independentes, teria tido a ideia de 

viabilizar essa turnê conjunta do Born to Freedom com o Under Bad Eyes (PR) através 

de uma constante troca de ideias com o vocalista João. Para que isso fosse possível, 

Shilton teria fornecido estadia em sua própria residência para todos os integrantes da 
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banda curitibana, ajudando-a, também, a cobrir214 parte do custo com passagens de avião 

para a vinda para Natal. Ao promover a vinda de bandas independentes de outros estados 

por vários anos, Shilton já teria este costume de fornecer seu apoio durante o período que 

se mantêm na cidade, tendo em vista que muitas vezes elas não têm recursos para arcarem 

com hospedagem. Além do mais, como costuma estabelecer uma relação de proximidade 

com estes grupos de pessoas, se torna natural essa colaboratividade entre ele e as 

bandas215 que traz de outros estados.  

 Shilton comentou que a turnê do Born to Freedom com o Under Bad Eyes passaria 

pelas cidades de João Pessoa e Recife. Como os custos financeiros para fazer o translado 

Curitiba/Natal são altos, para viabilizar a vinda de uma banda de uma cidade muito 

distante é necessário que sejam marcadas pelo menos de três a quatro apresentações para 

que seja possível tornar a turnê mais proveitosa do ponto de vista financeiro e musical 

para todos os envolvidos. Não valeria a pena vir realizar apenas um show depois de mais 

de 2.000 quilômetros percorridos.  

 Após conversamos por alguns minutos, entramos na Faster Pizza para 

acompanharmos a primeira apresentação da noite de Hardcore da “quinta100carne”: 

XNascidos da MorteX. Durante a apresentação da XNascidos da MorteX poucas pessoas 

– em torno de dez – estavam presentes na área de shows do Faster. Mesmo com esta pouca 

presença de público, a banda se manteve bastante enérgica durante toda a apresentação. 

O guitarrista (San) a todo momento tecia agradecimentos à Shilton por ter organizado um 

evento voltado só para o Hardcore, pois, sabiam muito bem como era difícil “viver nesse 

negócio de underground”, além de elogiar a presença do público que teria comparecido 

ao show mesmo em plena quinta-feira à noite. Como o movimento no Faster Pizza estava 

pequeno, Bola também acompanhou algumas músicas do X Nascidos da Morte X, algo 

que, segundo ele, impossível de acontecer em dias com muita lotação devido à grande 

quantidade de pedidos realizados. Ou seja, tinha que ficar o tempo todo na cozinha e/ou 

atendendo as pessoas.   

                                                           
214. Como Shilton é concursado público, tem uma boa base financeira para investir neste tipo atuação 

independente.  
215. A visto de curiosidade, Shilton já hospedou em sua residência algumas das bandas mais conhecidas 

dentro do cenário independente nacional como Violator (DF) e Dead Fish (ES). 
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Figura 8 X Nascidos da Morte X se apresentando no #quinta100carne. Abril/2016. Foto: João Pedro 

  

Assim, como pode ser visto na imagem acima, o evento não contava com tantas 

pessoas. Porém, não foi algo que diminuiu a intensidade com o qual o show foi 

desenvolvido, contanto com a interação do público e constante gritos e aplausos 

motivacionais, inclusive, por parte dos integrantes das outras bandas que iriam se 

apresentar, demonstrando esse apoio mútuo entre elas. Até mesmo um pequeno detalhe 

que pude observar pode refletir essa proximidade: San usava um boné da Born to 

Freedom.  

 Após em torno de quarenta minutos de show, encerrou-se a apresentação da 

XNascidos da MorteX. Neste momento, fui até à banca de merchandising que havia sido 

organizada pelos integrantes do Under Bad Eyes (PR). Entre os itens comercializados 

estavam camisetas, CDs e vinis da banda. Como a banca estava sendo observada pelo 

vocalista, tive a oportunidade de conversar rapidamente com ele sobre a turnê que 

estavam realizando. Eduardo comentou que o Under Bad Eyes (PR) sempre teve vontade 

de fazer esse “corre” pelo Nordeste, pois, sabem como tem muitas bandas de qualidade 

na região e um público que costuma comparecer, proporcionando, assim, bons shows. 

Além do mais, é uma verdadeira conquista para os grupos independentes do Sul do país 

conseguirem viabilizar uma série de shows nestes estados, visto que é difícil arcar com 
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os custos financeiros como passagens de avião, alimentação, transporte, entre outros 

imprevistos que possam surgir e gerar ainda mais gastos. Eduardo, porém, pontuou que 

ainda bem que existiam de pessoas como Shilton, que “fazem as coisas acontecerem”, 

acabam tornando esse tipo de experiência possível: viajar para fazer shows com sua banda 

por outros estados.  

 Dessa forma, é notório o discurso de gratidão de Eduardo para com Shilton, 

devido a ao fato de ter sido a figura central para a realização dessa turnê, algo que o Under 

Bad Eyes (PR) teria almejado desde sua formação. Mesmo que esta alcunha de 

“independente” sugira uma autonomia por parte de seus representantes, isto não os torna 

“independentes” das relações que fomentam eventos como a #quinta100carne. Logo, esse 

tipo de discurso reflete este aspecto de “independência” de setores como indústria 

fonográfica e grandes meios de comunicação, mas que refletem diretamente a 

“dependência” das relações sociais ao pertencer a um espaço interativo calcado na 

colaboratividade entre os agentes que o compõe.   

Em seguida, Eduardo relembrou que a banda teria passado por alguns imprevistos 

para conseguir chegar até Natal, já que haviam perdido o voo para cidade, acarretando 

em mais custos necessários para a consolidação da turnê. Como já tinha em mente 

comprar uma camiseta para ajudar a banda, após este relato me senti na “obrigação” de 

fazê-lo. Sob este aspecto, fazendo um movimento de autocrítica – como frequentador e 

pesquisador de meio independente – muitas vezes me senti no dever de colaborar com as 

bandas com as quais tenho contato, pois, além de serem parte vital da minha pesquisa, 

tenho admiração pelos seus trabalhos e a dedicação que têm para fazerem as coisas 

acontecerem mesmo perante todas as dificuldades enfrentadas. Além do mais, assim 

como eles, sou mais apaixonado pela música, sobretudo, do Hardcore. Portanto, através 

da minha percepção, nada mais justo que ajudar a financiar as atividades daqueles que 

estão sobrevivendo neste meio caracterizado por tantas limitações. Neste sentido, muitas 

vezes me enxerguei numa encruzilhada composta pelo “fazer antropológico” e o 

“romanticismo musical”, algo com que tive que conviver durante todo o período de 

trabalho de campo.  

Pierre Bourdieu (2005), em seu escrito “Esboço de Auto-Análise”, faz uma 

reconstrução dos seus caminhos e trajetórias de sua obra enquanto pesquisador de modo 

a fazer uma “auto-análise” da sua própria atuação científica no plano das relações 

humanas nos diversos campos sociais em que esteve presente durante suas experiências 
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acadêmicas. A partir dessas reflexões proferidas por Bourdieu (2005), posso dizer que 

algumas vezes tive a oportunidade de fazer em parte este exercício de “auto-análise” em 

qual seria minha posição do campo e meus objetivos enquanto pesquisador. Assim, 

apoiado por esta ideia difundida pelo autor, a minha posição objetiva dentro de um jogo 

de relações sociais específico fez com que esse exercício “auto avaliativo” se tornasse 

uma constante reflexão durante as experiências vividas, descritas e interpretadas dentro 

do trabalho de campo (Bourdieu, 2005). 

Dando seguimento à #quinta100carne, após dialogar com Eduardo, fui 

acompanhar a apresentação do Heretic Prayers Bastard Kids (HBPK), pois, nunca havia 

tido a oportunidade de acompanhar um show da banda, caracterizado pela alta velocidade 

de suas músicas oriundas do seu CrustCore216. O fluxo de pessoas acompanhando a 

apresentação foi muito parecido com a anterior, contendo poucas pessoas, incluindo tanto 

os integrantes da própria XNascidos da MorteX, quanto os do Under Bad Eyes (PR), 

denotando, mais uma vez, o apoio mútuo entre as bandas. Esse é um fenômeno bastante 

recorrente em eventos independentes: as bandas são suas próprias audiências.  

 

Figura 9 Apresentação do HBPK. Abril/2016. Foto: João Pedro 

 

                                                           
216. Mais uma das inúmeras variações do Hardcore. 
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Dessa forma fica evidente o quanto estes eventos independentes de menor porte 

são voltados para um público de nicho. Por ter direcionado a uma audiência mais restrita, 

acabam por serem frequentados por indivíduos que em algum nível já têm contato com 

um determinado subgênero musical, neste caso o Hardcore, e um espaço que costuma 

realizar este tipo de evento, a Faster Pizza. Durante a apresentação do HBPK, pude 

observar pela primeira vez na noite o consumo ativo de drogas por parte de alguns dos 

espectadores do show, algo que se desenvolveria pelo resto da noite. Assim como 

refletido durante a entrevista com Bola, a Faster Pizza proporciona uma grande liberdade 

a seus frequentadores, o que acaba por ocasionar este tipo de atitude. Como o uso de 

drogas é naturalizado dentro do “underground”, e como antigo frequentador desse meio, 

Bola não restringe este tipo de comportamento, tendo em vista que é algo recorrente na 

grande maioria dos eventos realizados na pizzaria.  

Após encerrado o show do HPBK, diferentemente da primeira transição, o Under 

Bad Eyes (PR) rapidamente organizou e equalizou seus equipamentos para poderem se 

apresentar devido ao atraso no cumprimento dos horários estipulados. Neste ponto do 

evento, a Faster Pizza atingiu sua menor lotação da noite, devido, principalmente, ao fato 

do show ter começado muito mais tarde do que o previsto, dificultando, assim, a 

permanência para àqueles que estavam na dependência de transporte público. Dotado de 

um Hardcore com uma linha mais “moderna” do que as bandas anteriores, o Under Bad 

Eyes (PR) teve ótima receptividade por parte dos poucos remanescentes do show. João 

(guitarrista) por mais de uma vez agradeceu à força que Shilton estava dando para a 

banda, ao fornecer todo o aporte necessário para que eles pudessem ter a possibilidade de 

tocar no Nordeste, algo muito difícil de ser organizado.  João também brincou com 

relação a terem perdido o voo para Natal, dando, assim, “mais trabalho ainda para 

Shilton”.  
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Figura 10 Apresentação do Under Bad Eyes. Abril/2016. Foto: João Pedro 

 

Em sequência, João brincou com o público, relatando os imprevistos que tinham 

passado durante a viagem, como a perda do voo, incentivando-o, assim, a comprarem 

alguma camiseta ou CD na banquinha de merchandising, pois, assim, os ajudariam a 

conseguir a voltar para casa. Portanto, é observável a importância que o consumo de 

produtos musicais por parte do público é importante do ponto de vista financeiro para as 

bandas independentes, visto que, faz parte de suas subsistências. Não à toa, quando 

comprei minha camiseta do Under Bad Eyes (PR), Eduardo a retirou de uma grande 

sacola dotada de grande quantidade de camisetas. Ou seja, a banda procura fazer um 

considerável investimento nesses produtos musicais para angariar fundos para suas 

atividades. Assim, depois de pouco mais de vinte minutos de show, deu-se fim a 

apresentação. Após esperar juntamente com Shilton a banda terminar de desmontar os 

equipamentos, conversei rapidamente com João do Under Bad Eyes (PN) para elogiar o 

show e desejar boa sorte na empreitada que iriam fazer para João Pessoa no dia seguinte.  

Por fim, a partir da descrição da forma de atuação do Faster Pizza, fica evidente o 

quanto esta iniciativa de Bola tem promovido a realização de eventos que possam, em 

algum nível, interligar diferentes agentes musicais através de uma abordagem, voltada, 
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especificamente, à produção musical independente de Natal. Partindo da necessidade de 

ser um espaço que tem a consciência de que o “underground” deve-se movimentar – o 

que envolve bandas/produtores/público que também busquem iniciativas tornem isto 

possível – para manter-se ativo. Assim sendo, Bola demonstrou-se como sendo uma 

figura central que busca de alguma forma oferecer as ferramentas para que isso ocorra, 

tornando, assim, a Faster Pizza um local central da “sociabilidade” dentro do 

“underground” da cidade devido ao seu modus operandi diferenciado em relação a outros 

“locais do independente”.  

No capítulo seguinte serão descritas algumas das atividades do Coletivo Música 

Experimental, discutindo, assim, como é o funcionamento desta associação cultural que 

vem desempenhando um importante papel dentro da conjuntura atual da música 

independente de Natal. 
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CAPÍTULO 6: FORMAS EMEGENTES DE ASSIOCIAÇÃO AUTÔNOMA: O 

COLETIVO MÚSICA EXPERIMENTAL 

 

 Dentre as iniciativas tomadas em Natal descritas nos capítulos anteriores, algumas 

formas de atuação independente de caráter coletivo têm ocorrido. Dentre elas, uma tem 

alcançado visibilidade dentro da cidade há pelo menos três anos: o Coletivo Música 

Experimental. Esse tipo de associação entre agentes culturais tem se tornado uma via 

recorrente de tomadas de ações dentro do cenário de produção de conteúdo artístico de 

forma independente, sendo composta por indivíduos atuantes dentro deste meio musical 

permeado pelas dificuldades. E, para conseguirem ter acesso às condições necessárias 

para expressar-se em espaços urbanos devido, sobretudo, à falta de apoio de setores como 

o poder público e pelas limitações estruturais encontradas na cidade, os indivíduos que, 

em algum nível, são participantes deste tipo de contexto acabam por criar alternativas 

através da realização de atividades de maneira conjunta de modo a encontrar caminhos 

para contornar essas problemáticas. Dessa forma, procuram se auto-organizar de modo a 

fomentarem ações que possibilitem alcançar seus objetivos dentro do contexto de 

produção musical independente em Natal. 

 

6.1 – Lógica funcional do Coletivo Música Experimental 

 

Como descrito no capítulo três, o Coletivo Música Experimental teria surgido a 

partir da existência de um grupo de Facebook chamado “Música Experimental-RN”, 

criado por Alex (Tesla Orquestra). A pulsão para que o grupo fosse criado teria sido 

decorrente a partir da constatação de que era necessário interligar as pessoas que tinham 

um “gosto diferente” dentro do cenário musical de Natal. Assim, por meio deste grupo, 

os usuários costumavam compartilhar músicas, formar bandas, organizar shows e 

desenvolver projetos musicais através das interações formadas dentro desde espaço de 

sociabilidade online. Ou seja, o grupo teria proporcionado a formação de uma rede de 

pessoas que inicialmente teriam se conectado por intermédio de pulsões musicais 

similares, se ramificando espontaneamente para diversas direções, agregando, assim, 

agentes com diferentes ideais sobre a música dita experimental.  
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Através da vontade de conectas às pessoas que já dividiam de alguma forma o 

experimentalismo artístico, este coletivo musical teria sido formado por indivíduos que 

partilhavam dessas aspirações musicais calcadas na desconstrução de subgêneros 

musicais que se diferenciavam dos processos criativos “estandardizados”, inicialmente 

através de um grupo virtualizado composto por pessoas de várias partes do mundo217 que, 

em algum nível, já desenvolviam algumas ideias de forma conjunta. Ou seja, um espaço 

de interação que já promovia diferentes tipos de trocas entre seus componentes. O 

coletivo teria sido um caminho encontrado para interligar estas pessoas em um mesmo 

espaço. 

Dessa forma, através das reflexões de Lévy (2004), é notório como o Coletivo 

Música Experimental foi concebido a partir de um grupo caracterizado pela ideia de 

“inteligência coletiva”. Seguindo estas reflexões desenvolvidas por Lévy (2004), o 

Facebook – e outras redes sociais – se torna um ambiente colaborativo onde as 

informações e as competências individuais passam a estar cada vez mais descentralizadas, 

tendo em vista que a presença física não se faz mais como pré-requisito stricto senso para 

as relações humanas contemporâneas. Portanto, os integrantes do coletivo puderam 

mobilizar suas competências individuais através de interconectividade entre eles dentro 

das redes digitais, desenvolvendo, assim, ações práticas que visavam o enriquecimento 

de um espaço coletivo de troca musical entre indivíduos que dividiam, em algum aspecto, 

aspirações a um dito “experimentalismo”. Logo, as redes sociais passam a ser um meio 

onde essas individualidades passam a ser organizar para serem desenvolvidas ações 

efetivas em torno da um objetivo compartilhado, em que o Coletivo Música Experimental 

– enquanto uma associação entre pontos – passou a integrá-las através de uma ferramenta 

digital que proporciona a potencialização do alcance das suas ideias, objetivos e 

atividades, se ramificando em direções que permitam a potencialização de seu trabalho 

de caráter coletivista (Lévy, 2004).  

Entretanto, é preciso demonstrar como as redes sociotécnicas como Facebook, 

Twitter, Instagram, entre outras, não fornecem uma rede já formada, visto que, ao criar 

uma conta de usuário em um desses sítios digitais, o indivíduo está “isolado” em sua 

própria existência, pois, não tem nenhum “seguidor”, não está inserido em páginas 

                                                           
217. Até a finalização deste texto, o grupo contava com 2.212 membros. Dentre eles, têm pessoas de outros 

países que costumam postar links de seus projetos musicais, de modo a compartilhá-los com outros os 

outros como uma forma de divulgarem seus trabalhos.  
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temáticas e não tem acesso a nenhum tipo de informação, mas apenas entrou no banco de 

dados deste determinado serviço digital. Todavia, quando começa a fazer uso das 

ferramentas digitais disponíveis pode passar a direcionar a formação da “sua” rede de 

acordo com os interesses pelos quais o fez adentrar neste espaço. Dessa forma, os 

mecanismos disponíveis permitem ao usuário criar sua própria rede de pessoas, interesses 

e informações. Por outro lado, se esta for a escolha do usuário, pode simplesmente criar 

um perfil no Facebook como uma página vazia, sem fotos, sem adicionar nenhuma 

pessoa, não seguir nenhuma página, não postar nenhuma informação, etc. Posto isto, 

forma-se um paradoxo: o usuário pode estar em uma “rede social” sem necessariamente 

ter “uma rede social”.  

No referente ao aspecto artístico, Alex comentou que a ideia de “experimental” 

não é referente apenas a música, mas também engloba a ideia de realizar eventos que 

sejam compostos por diferentes formas de expressão artística, tendo em vista que – apesar 

da semente inicial ter sido plantada em um grupo predominantemente musical – o coletivo 

conta com a colaboração de outros “tipos” de artistas, apesar de sua própria nominação 

sugerir a exclusividade musical, e por bandas que não pertencentes à esse tipo de 

abordagem musical. Dessa maneira, muitas vezes há uma confusão ao se referirem ao 

coletivo: a nomenclatura do coletivo seria “Coletivo Música Experimental” e não 

“Coletivo de Música Experimental”. De acordo com Alex, o acréscimo dessa pequena 

preposição modificaria completamente a ideia agregadora do coletivo. Caso o nome 

tivesse acrescido à sua nomenclatura o “de” poderia denotar uma certa limitação da ideia 

que o coletivo quer transmitir. Assim, a ideia do “experimental” abre margem para várias 

interpretações possíveis, o que também vai de encontro ao seu conceito de fugir às 

padronizações.   

O Coletivo Música Experimental teria passado, então, a agregar ainda mais 

pessoas por causa da realização de eventos, já que a marca começou a chamar a atenção 

da audiência, começando a demonstrar interesse pelas bandas que tocavam um som que 

fugia ao padrão dos quais estariam acostumados. Dessa forma, como o coletivo tem como 

conceito ser um grupo aberto àqueles que queiram, em algum nível, se envolver com suas 

atividades, procura conduzir todos os seus projetos autonomamente, sem nenhum tipo de 

associação com instituições legais218. Assim, essa informalidade facilita a associação 

                                                           
218. A “marca” Coletivo Música Experimental não é registrada em cartório, não tendo, assim, nenhum tipo 

de estatuto oficial. 
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entre seus componentes, os quais buscam se relacionar de uma forma bem espontânea, 

possuindo, assim, um vínculo que não é restrito apenas ao coletivo, mas que se estende 

às relações cotidianas de cada um.  

Assim, como as pessoas não se dedicam exclusivamente ao coletivo, a forma 

encontrada por eles para manter suas ações em constante movimento é através da 

utilização de ferramentas digitais como grupos219 de Facebook e Whatsapp220. Dessa 

maneira, eles conseguem estabelecer uma comunicação, apesar da falta de tempo durante 

o dia-a-dia. Logo, é possível ver como as novas tecnologias se tornaram fundamentais 

para a articulação desses grupos autônomos de produção artística através da comunicação 

em tempo real.  

A comunicação em alta escala e velocidade proporciona a interação constante 

entre os agentes sociais que fazem uso das ferramentas digitais com o intuito de 

possibilitar que ações que buscam desenvolver não deixem de estar em constante 

movimento. Desse modo, essas “associações” mantidas via redes sociotécnicas podem 

ser analisadas através da Teoria Ator-Rede (TAR), teoria utilizada por Bruno Latour 

(2012). O autor concebe a necessidade de traçar as conexões que poderiam fornecer 

subsídios para uma melhor compreensão do processo de formação das “associações” que 

se estabeleceriam entre elementos heterogêneos presentes numa “rede de relações”. Tais 

relações não poderiam ser limitadas a um número restrito de participantes ativos, já que, 

segundo o autor, haveria uma necessidade por parte da “sociologia do social” de pesquisar 

os grupos sociais como entidades dissociadas dos elementos “não-humanos”. Para fazer 

possível a desconstrução desse paradigma sociológico, Latour (2012) propõe a 

“sociologia das associações”, a qual conta também com a presença dos elementos não 

                                                           
219. Esses grupos são restritos às pessoas mais atuantes do Coletivo Música Experimental, o que reflete a 

existência de diferentes níveis de “acessibilidade” em seu funcionamento. Por mais que seja frisado que o 

coletivo é aberto a todos, há uma “segregação” interna baseada na longevidade dos membros, pois, mesmo 

que comumente sejam agregados novos participantes, os integrantes que estão desde o princípio de sua 

formação acabam sendo o que têm mais voz dentro da associação. O próprio Alex frisou isto, ao falar que 

comumente quem toma as decisões são as pessoas que têm esse costume desde o começo do Coletivo, 

mesmo frisando membros mais novos costuma colaborar, sobretudo, indicando novas ideias. Jônatas 

(Talude), que também é integrante do coletivo, foi na mesma linha de raciocínio.  
220. Para uma pessoa ser adicionada, Alex disse que é preciso que haja uma verificação por parte dos 

membros, mesmo que seja apenas um protocolo padrão. Entretanto, novamente, isto detona divisão dentro 

um grupo que devia ser associativo. Quando citado por algumas pessoas que têm alguma proximidade com 

seus membros, o Coletivo Música Experimental foi acusado de não ser um coletivo de fato, pois, 

internamente, seriam as mesmas pessoas que tomam as decisões. Dessa forma, suas ações sempre ficam 

relegadas a elas, quebrando, assim, a ideia de “colaboratividade”.  
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humanos, ampliando, assim, o alcance do que é social, de modo a não restringi-lo apenas 

aos humanos. Assim, o autor remodela as noções do que é o social. 

Dessa maneira, é preciso perceber como as novas tecnologias tiveram um papel 

ativo na concepção do Coletivo Música Experimental, pois, foi iniciada através de uma 

“associação” que emanou de um movimento presente na Internet, onde agentes humanos, 

através da mediação também de agentes “não-humanos”, teriam possibilitado a 

ramificação de uma rede na qual ações em torno de perspectivas calcadas na música 

experimental teriam se notabilizado através da interligação entre as pessoas que estavam 

presentes em sociotécnicas como o Facebook. Por outro lado, além de possibilitar, os 

agentes “não-humanos” mantêm essa rede em constante atividade, se ramificando, 

também, em outras direções não determinadas (Latour, 2012). Assim, como parte da 

lógica operacional do Coletivo Música Experimental depende diretamente da mediação 

desses mecanismos digitais, é imprescindível levar em consideração o papel que eles 

desempenham dentro das atividades desse tipo de agrupamento artístico.  

Além do mais, também é preciso perceber como as atribuições cotidianas das 

pessoas que fazem parte dessas associações culturais emergentes têm efeitos nas suas 

atividades. No caso do Coletivo Música Experimental, como dito por Alex, eles seriam 

uma associação não voltada a finalidades lucrativas, o que acaba colocando-a como uma 

atividade “secundária” para seus componentes, pois, todos acabam tendo que ter outras 

atividades profissionais para conseguirem custear seus gastos. Além desta ordem mais 

prática/objetiva, é preciso pontuar que o Coletivo Música Experimental teria surgido a 

partir de pessoas que já teriam uma certa proximidade anterior à formação do mesmo, 

tornando-se, assim, provável que elas acabem se tornando as pessoas mais ativas no 

desenvolvimento das ações do coletivo, visto que já estariam envolvidos quando ainda 

não havia se concretizado. Por outro lado, como frisado por Alex, o coletivo é totalmente 

aberto à presença de novos integrantes que acabam se prontificando a colaborar da melhor 

forma que lhes é possível, 

Geralmente é por conversa em evento, conversas em Internet, o cara acha 

massa a ideia, pergunta como pode contribuir. Aí como a gente explica mais 

como é, a gente divide as coisas por tarefa, porque é massa essa ideia do 

potencial de que cada um tem, uma coisa que desenvolve melhor, tem pessoas 

que a gente já conta pra fazer cartaz, pessoas pra fazer texto, revisar texto, 

contato, já tem os curadores pra falar com as bandas, aí a gente vê mais ou 

menos como a pessoa se encaixa e diz como é a proposta, e tem a reunião 

presencial, aí entra no grupo de Facebook que lá fica acompanhando as atas e 

talz, e de repente a pessoa vai fazer uma coisa “ah eu posso fazer isso”, é bem 

espontâneo mesmo. Todo mundo lá participa, é bem legal.  
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Dessa forma, a ideia de “explorar o potencial de cada um” acaba sendo reflexo da 

divisão das tarefas a partir das habilidades individuais de cada integrante do coletivo. 

Como essas formas emergentes de associação são caracterizadas pela sua composição 

heterogênea, visto que diferentes integrantes possuem diferentes atribuições e 

competências em torno de um determinado tipo de conhecimento que possa possibilitar 

o melhor funcionamento de seus objetivos221. Por exemplo, no referente à organização de 

eventos é necessária a colaboração entre os integrantes do coletivo em diferentes frentes 

como o redator que redige os textos nas redes sociais para as chamadas dos shows, o 

curador que entra em contato com as bandas que compõe os eventos, as pessoas que têm 

conhecimento técnico em torno da sonorização dos shows, o designers gráficos que ficam 

responsáveis pelos cartazes de divulgação, entre outras funções fundamentais para o bom 

desenvolvimento organizacional  dos eventos concebidos pelo Coletivo Música 

Experimental. De acordo com Alex, através dessa dinâmica, o coletivo teria alcançado 

um estágio de maturidade o qual foi adquirido a partir da constante articulação que existe 

entre esses pares, tendo em vista a inclinação das pessoas em procurarem colaborar com 

aquilo que está ao seu alcance, 

É bem espontâneo mesmo. Todo mundo participa, é bem legal (...) Essa coisa 

de pessoas novas agregarem ao Coletivo, e as vezes têm pessoas que ajudam, 

mas nem fazem parte do grupo. Ajudam uma vez e a gente deixa ele bem 

vontade caso queira para fazer se gostaria de interagir mais e, mesmo assim, a 

gente que são pessoas que futuramente a gente pode até contar.  

A consolidação das atividades do coletivo depende diretamente do bom 

funcionamento dessa dinâmica que envolve a existência de diferentes funções que são 

desempenhadas por diversos sujeitos, até mesmo por aqueles que não fazem efetivamente 

parte de sua composição. Neste sentido, é preciso frisar como o Coletivo Música 

Experimental é caracterizado pelo seu caráter informal, calcado também na troca do 

conhecimento nos possíveis encontros cotidianos entre eles. Essa “harmonia” teria sido 

alcançada com o decorrer dos anos, o que demonstra o caráter processual na formação do 

coletivo, onde o aprendizado adquirido através da experiência acumulada durante 

fomentação de diferentes ações foi, e ainda é, o tipo de abordagem que lhe permitiu chegar 

ao estágio que se encontra no momento.  

Além da dinâmica “digital”, o coletivo realiza – quando possível – uma reunião 

presencial por mês na cada de Alex. No entanto, apesar de em torno de vinte pessoas 

                                                           
221. Evidentemente, isso não determina que uma pessoa específica tenha apenas uma capacidade, mas sim 

que cada pessoa tenha mais potencial em uma determinada área de saber. 
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fazerem parte do seu “staff” principal, comentou que quem costuma frequentar esses 

encontros são as mesmas pessoas que sempre estiveram “à frente” da organização das 

ações em torno do Coletivo. No entanto, ocasionalmente também comparecem pessoas 

“novas”, as quais sempre acabam sempre agregando algumas novas ideias e perspectivas 

em relação à forma de atuação do coletivo. Assim sendo, é notório que, apesar de buscar 

o agregamento igualitário entre seus componentes, acabam existindo diferentes níveis de 

dedicação. Assim, o Coletivo Música Experimental acaba por ter indivíduos mais 

atuantes em relação à consolidação e organização dos eventos os quais realiza.  

Essa foi uma questão que pude observar durante alguns dos eventos do coletivo 

nos quais tive a oportunidade de comparecer como “Under the Zen”, “Under the Sun” e 

“Tesla Orquestra apresenta: bandas novas”. O núcleo de pessoas que participam 

efetivamente da organização desses acontecimentos é sempre composto pelas mesmas 

pessoas que já componentes ativos do Coletivo Música Experimental há muitos anos, e 

que, consequentemente, tem uma vivência cotidiana mais próxima. Logo, a divisão das 

tarefas já é pré-determinada há muito tempo, algo que teria consolidado de forma 

processual através da realização dos vários eventos realizados durante o tempo de 

existência do coletivo. Logo, por mais que o coletivo tenha ampliado a quantidade de 

componentes com o tempo, de certa forma são as mesmas pessoas que estão desde 

presentes desde seu surgimento que costumam exercer essas atividades.  

Entretanto, há modificações de acordo com a disponibilidade de cada um para 

comparecer a um determinado evento. Quando uma pessoa que comumente fica 

responsável pela entrada do evento, por exemplo, não tem estará disponível para exercer 

tal função, é direcionada a outra pessoa que tenha como cobrir o companheiro ausente. 

Além do mais, isso varia de acordo com o tamanho do evento, sobretudo, na organização 

do Under the Sun222. Portanto, há eventos que o Coletivo Música Experimental precisa 

de apenas quatro pessoas cuidando da parte organizativa, enquanto o Under the Sun, que 

é disparado o maior evento do coletivo, mais de uma dezena de pessoas são necessárias 

para sua realização, inclusive, sendo necessária a contratação de serviços terceirizados, 

                                                           
222. O “Under the Sun”, sendo o principal evento do Coletivo Música Experimental tanto em estrutura 

quanto alcance frente ao público, requer uma mobilização muito maior por parte de todos aqueles que 

integram o coletivo, tendo, assim, uma maior dedicação de tempo, envolvimento e investimento financeiro.   
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algo que não é realizado em shows feitos em “picos” de menor proporção espacial e com 

menos presença de público.  

Como as pautas são normalmente debatidas anteriormente através dos grupos de 

WhatsApp e Facebook, as discussões que serão levantadas durante a reunião presencial 

já têm parte dos seus direcionamentos bem adiantados, sendo, assim, realizada como uma 

forma de debater alguns pontos que ainda estão em desenvolvimento como ideias para 

eventos futuros e o momento atual do coletivo. Por outro lado, também acaba se tornando 

um momento de sociabilidade entre eles, pois, apesar das discussões em torno das 

atividades do coletivo terem um caráter bem impessoal, já que o grupo faz poucas 

reuniões presenciais, a maioria dos direcionamentos são tomadas pelas redes sociais. 

Logo, essas reuniões são levadas com um grau de descontração.  

 Assim, como percebido através de meus diálogos tanto com Garibaldi quanto com 

Alex, ficou evidente como o Under the Sun é o acontecimento mais importante do 

coletivo, no qual todos seus eventos são “pequenas versões” do festival, tendo em vista 

que os recursos adquiridos em outros eventos são acumulados pensando no investimento 

necessário para sua realização. Dessa forma, creio que sua descrição pode demonstrar 

como é a abordagem proposta pelo Coletivo Música Experimental.  

 

6.2 O Under the Sun 

 

Como dito anteriormente, o Under the Sun é o principal evento do Coletivo 

Música Experimental. Todos os eventos que são realizados durante o ano são voltados 

para o levantamento de caixa financeiro que será posteriormente aplicado para a 

realização do festival, pois, este exige um alto investimento por parte do coletivo para ser 

viabilizada sua apresentação. E, como o festival conta com diversas atrações multi-

artísticas, é preciso que um local com amplo espaço seja locado para que possa comportar 

toda esta heterogeneidade cultural. Assim, pelo segundo ano consecutivo, o coletivo 

alugou um espaço onde funcionava um antigo paintball localizado em Nova Parnamirim, 

bairro localizado em Parnamirim223. Alex comentou, anteriormente, que este era o local 

ideal para a realização do Under the Sun, visto que, além de fornecer um amplo espaço 

                                                           
223. Cidade localizada na área metropolitana de Natal.  
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que possa comportar confortavelmente o público e todas as atrações, é um lugar em 

contato com o meio ambiente, indo, assim, de encontro com o conceito do festival de 

promover essa integração entre a natureza e a arte.  

Entretanto, nos dias que antecederam o festival escutei algumas críticas em 

relação à localização de local por ser considerado em lugar afastado de Natal, 

dificultando, sobretudo, a locomoção das pessoas que não têm carro e/ou carona 

disponível. Tendo conhecimento desta problemática, a organização disponibilizou um 

transporte que fazia uma espécie de translado, possibilitando, assim, que esta parcela do 

público pudesse comparecer ao Under the Sun. Todavia, mesmo assim o acesso era 

dificultoso. Essa foi uma “falha” apontada por algumas pessoas próximas a mim em 

relação à logística do evento, comentando, inclusive, que isto acaba segregando o evento, 

pois, “só vai quem tem carro”.  

Esse tipo de “acusação” acaba por evidenciar como, apesar de elogios constantes 

em relação à realização do Under the Sun, é notório o quanto sua execução não é passível 

de críticas, inclusive, em torno de uma possível “elitização” do festival. Nos eventos que 

tive a oportunidade de comparecer, ficou evidente que o público que costuma frequentar 

os shows idealizados pelo Coletivo Música Experimental é pertencente à esta parcela da 

sociedade, incluindo, também, parte dos interlocutores desta pesquisa. Desse modo, é 

preciso salientar que apesar do discurso polido no conceito do coletivo, o qual busca 

agregar subgêneros musicais, diversas expressões artísticas, e, sobretudo, fornecer um 

serviço de qualidade ao público natalense, esta “segregação” de certa forma inconsciente 

acaba por gerar este tipo de posicionamentos em relação à atuação do coletivo. Essa é das 

problemáticas ocasionadas pelo direcionamento a um nicho de público mais específico, 

tendo em vista que este público, em sua maioria, é formado por pessoas que têm em algum 

nível uma proximidade pessoal com os integrantes do coletivo, visto que, a “cena”, 

“cenário” ou “underground” de Natal, é formada por uma parcela restrita de pessoas que 

já têm o costume de frequentar estes espaços e/ou eventos rotineiramente.  
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Figura 11 Body Suspension. Janeiro/2016. Foto: Acervo Próprio 

 

Quando cheguei ao Under the Sun, ainda havia um baixo fluxo de pessoas dentro 

da estrutura fornecida pelo coletivo. Ao circular pelo festival, procurei circular por 

algumas das atrações fornecidas pelo coletivo, além das bandas, que estariam disponíveis 

para o público. A estrutura do festival fornecia diversas opções de alimentação, dentre 

elas, um stand da Faster Pizza, que sempre teve uma parceria com o coletivo, tendas que 

comportavam exposição de fotografias e desenhos, serviço de cartomante, banca de 

merchandising com CDs, vinis, livros, zines, bonés e camisetas, slackline224, bazares de 

produtos usados e um espaço destinado ao body suspension225. 

 

 

 

 

                                                           
224. Esporte no qual o adepto se equilibra sobre uma fita de nylon, fazendo, assim, diversos movimentos 

que testam seu equilíbrio. 
225. Performance que envolve a suspensão do corpo humano através da utilização de ganchos. 
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Figura 12 Apresentação do Automatics no palco 2. Janeiro/2016. Foto: Luana Tayze 

 

Após tomar conhecimento destas atrações, como cheguei no evento já em 

andamento devido a dificuldades enfrentadas para chegar até o local, fui acompanhar a 

terceira apresentação musical do dia, que se apresentava em um dos palcos226 do Under 

the Sun: o Automatics. Ainda comportando poucas pessoas, a recepção em relação à 

banda foi um tanto quanto distante, como pode ser visto na imagem acima. O Automatics 

é uma das bandas mais respeitadas dentro do circuito musical da cidade, já estando na 

ativa há quase vinte anos, tendo lançando neste período diversos álbuns autorais. 

Comumente seu baterista original é Joaquim (Jubarte Ataca). Todavia, nesta apresentação 

específica, Joaquim não pôde se apresentar, sendo substituído por Ian, baterista do 

Mahmed.  

Isso demonstra como os músicos de Natal acabando tendo muitas vezes uma 

proximidade entre eles. Esse “câmbio” de componentes é algo recorrente, tendo em vista 

que sempre haverá algum momento em que esta “rede de músicos” da cidade terá um 

componente em comum entre eles, possibilitando, assim, que sejam formados novos 

projetos musicais, e que imprevistos sejam contornados através da cooperatividade entre 

eles, como neste caso.  

                                                           
226. O festival contou com dois palcos. 
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Assim, a apresentação do Automatics foi desenvolvendo-se sem maiores 

problemas.  Como o evento contava com dois palcos, a transição entre um show e outro 

era muito rápida, fazendo, assim, com que a próxima atração iniciasse rapidamente, mas 

possibilitando sem maiores problemas o descolamento do público para o outro show do 

outro lado do evento. Ao invés de deslocar-me diretamente para o show seguinte, me 

direcionei até a banca de merchandising para observar os produtos oferecidos. Além do 

mais, seria uma oportunidade de conversar com Vlamir, que havia me dito anteriormente 

que ia levar alguns dos produtos da Mudernage Combo para serem comercializados 

durante a realização do festival.   

Fiquei um bom tempo conversando com Vlamir na banca de merchandising sobre 

o desenvolvimento do festival e sobre as vendas da Mudernage Combo enquanto 

acompanhávamos a distância a apresentação do Mabombe (PE). Vlamir comentou que 

costuma levar os materiais do selo para os grandes festivais da cidade como o Festival 

Dosol, o MADA e o Under the Sun, pois, além de ser uma boa oportunidade para vender 

material vinculado ao Mudernage, pode, também, acompanhar a movimentação do 

festival, o que comumente faz com que conheça novas pessoas do meio independente 

nacional e que se reencontre com antigos amigos. Vlamir também pontou que costuma 

vender bastantes CDs durante estes eventos, sobretudo, do Automatics, que foram 

lançados através da parceria Solaris/Mudernage227. Vlamir comentou que teria sido 

convidado diretamente por Alex para expor seus produtos, visto que tinham estabelecido 

contato através da produção de um episódio do Território Criativo228.  

                                                           
227. Vlamir, inclusive, comentou que na última edição do Festival Dosol teria vendido boa parte dos CDs 

que disponibilizou para venda, demonstrando a retomada dos aparatos físicos, frisando, assim, que 

“passaram longe de morrer”.  
228. O terceiro episódio da Território Criativo abordará o trabalho do Tesla Orquestra, banda da qual Alex 

é guitarrista. 
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Figura 13 Visão Geral do Evento. Janeiro/2016 Foto: Luana Tayze 

 

Durante o tempo que fiquei dialogando com Vlamir observei um fenômeno 

interessante em desenvolvimento: o quanto uma banca de merchandising caracteriza-se 

por ser um espaço de sociabilidade calcado no consumo musical. Enquanto estava 

sentando na banca, o fluxo de pessoas que se interessavam pelos produtos era bastante 

intenso. Observavam os diversos itens à disposição, trocavam ideias com Vlamir sobre 

as bandas/artistas que estavam disponibilizadas, perguntando-lhe sobre curiosidades em 

relação à determinado produto como data de lançamento, o momento atual da banda, 

conselhos em relação a qualidade musical dos CDs, entre outras colocações que 

promoviam esta interação, mesmo que de forma pontual. Indagado por mim, Vlamir disse 

que é muito comum esse tipo de abordagem por parte do público, por isso, sempre que 

possível, levava o catálogo musical da Mudernage Combo para eventos desse tipo.  

Parte disso é decorrente do fato de alguns consumidores musicais estarem 

retomando – ou mantendo – o hábito de consumir álbuns em seu formato físico, seja por 

CD ou por vinil. Após o “boom digital” sofrido pela música contemporânea, questionou-

se a sobrevivência destes tipos de aparatos, tendo em vista que as vendas foram 

profundamente – e ainda são – afetadas pelo surgimento de programas de download 
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gratuito e streaming (Silveira, 2009). Entretanto, em relação a este ponto, Vlamir pontuou 

um aspecto muito importante: o meio independente sofreu muito menos efeitos nas 

vendas do que a grande indústria fonográfica. Mesmo tendo sido afetadas pelo advento 

das novas tecnologias, as bandas independentes por terem um caráter de serem 

consumidas por um nicho mais definido, conta com um público mais fidelizado, tendo 

em vista que além da vontade de ter um produto/item específico de uma determinada 

banda pela qual tem admiração, têm a consciência que ela depende diretamente deste 

aporte por parte de seus fãs, visto que ajudam a financiar suas atividades. Dessa forma, 

os “laços” característicos do cenário musical independente teriam mantido esse hábito 

por parte do público229 de consumir as obras de suas bandas preferidas por vias que não 

a digital.  

Além deste aspecto do consumo, como a banca de merchandising era dividida por 

todos àqueles que possuíam230 algum tipo de produto para comercialização, incluindo as 

bandas, isso fazia com que ocorresse o trânsito de músicos que buscavam se inteirar em 

relação ao movimento e como estavam se desenvolvendo as vendas. A partir disso, fui 

introduzido a componentes de bandas como Projeto Trator (SP) e Testemolde (SP), que 

ainda iriam se apresentar no evento, podendo, assim, interagir com eles mesmo que forma 

prévia. Entretanto, no período em que permaneci na banca poucos itens haviam sido 

vendidos. Vlamir creditou isto a pouca quantidade de público. De fato, durante a 

apresentação do Mabombe (PE) poucas pessoas ainda estavam presentes no Under the 

Sun, sobretudo, em relação à sua edição anterior, que contou com um público de mais de 

mil de pessoas. Contando, por cima, neste momento devia ter em torno de cem apenas no 

local.  

                                                           
229. É preciso pontuar que parte do público que consome produtos musicais é oriundo de indivíduos que 

têm seus próprios grupos musicais. Dessa forma, a “consciência do independente” entre eles se torna ainda 

mais forte, visto que compartilham um meio musical caracterizado pela mutualidade de seus agentes.  
230. O Mudernage Combo também estava dividindo espaço com um selo independente de João Pessoa, o 

Microfonia. Vlamir falou que essa é uma parceria que já costumava ocorrer, pois, o Microfonia sempre teve 

uma atuação importante na música independente, sobretudo, nordestina, sendo convidado por produtores 

locais para participar dos festivais do estado, tendo em vista que estão há vários anos em atividade 

promovendo bandas e eventos. 
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Figura 14 Mabombe (PE). Janeiro/2016 Foto: Luana Tayze 

 

Depois de acompanhar todo o show do Mabombe da banca de merchandising 

juntamente com Vlamir decidi explorar mais uma vez a estrutura fornecida pelo Under 

the Sun. Pude notar que alguns dos espaços disponibilizados para expositores de 

fotografias e pinturas tinham praticamente nenhum movimento231. As pessoas, durante os 

intervalos entre as apresentações musicais, estavam aglutinadas em pequenos grupos 

entre eles, o que ocasionava uma separação bem distinta essas aglomerações. Portanto, 

por mais que o Coletivo Música Experimental oferecesse a possibilidade de o público 

tomar conhecimento destes diferentes tipos artísticos, é notório que sua atenção era 

direcionada para as bandas, até, porque, eram as atrações principais do festival. Dessa 

forma, mesmo que o Under the Sun seja um evento multicultural pude observar que a 

receptividade dessas diferentes expressões é menor em relação à música, pois, esta é o 

mote central do festival, o que acaba por chamar mais atenção. Assim sendo, a abordagem 

proposta pelo coletivo, apesar de buscar promover esta interação com diferentes artistas, 

acaba por não ter alcance estipulado pelos seus membros.  

                                                           
231. Ao conversar rapidamente com um colega que acompanha sua namorada em uma tenda em que expunha 

suas pinturas, ele disse que o movimento era bastante pequeno, com quase nenhuma pessoa passando para 

observar e/ou comprar os quadros até o momento. 
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Quando Mabombe (PE) terminou sua apresentação pude conversar alguns 

minutos com Alex próximo ao palco. Indaguei-o se tudo estava correndo como previsto. 

Alex respondeu que do ponto de vista estrutural e organizativo estava tudo correndo bem, 

apesar do atraso em relação ao horário estipulado inicialmente, o que faria o evento 

terminar depois do determinado pela organização. Também estaria recebendo algumas 

reclamações com relação ao translado oferecido pelo coletivo, com os passageiros 

criticando que o intervalo entre uma viagem e outra estava muito grande. Entretanto, Alex 

frisou que todos os membros do coletivo, e aqueles que estavam colaborando de alguma 

forma com o festival, estariam correndo através das resoluções desses problemas para que 

o Under the Sun pudesse fluir da melhor forma possível. Outro fator citado foi em relação 

à quantidade de pessoas presentes. Assim como já tinha notado, Alex lamentou que tinha 

menos público do que o esperado, mas isso não tirava o brio do evento.  

Após acompanharmos o ínicio da apresentação do Testemolde (PE), Alex voltou 

a circular pelo evento. Assim como feito durante este show, pude observar que ele filmava 

parte das apresentações de todas as bandas através de seu celular. Ao acessar página do 

Facebook do evento durante sua realização, percebi que estava postando pedaços de 

vídeos e fotos dos shows fazendo, assim, uma espécie de “narração em tempo real” do 

andamento do festival de modo a estimular as pessoas que não estavam presentes a 

comparecem ao evento. Essa estratégia costuma ser utilizada algumas vezes em eventos 

do coletivo, pois, é uma maneira de, além de ser uma propaganda que pode estimular a 

presença de mais público mesmo que o show já esteja em andamento, pode propiciar 

novas formas de chegar até os indivíduos através da presença em suas redes de interação 

digital.  

Esse tipo de abordagem baseada na incorporação das novas tecnologias nos 

eventos do Coletivo Música Experimental se torna de suma importância nas estratégias 

utilizadas pela associação, indo, assim, desde a articulação entre seus membros através 

de redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas até a transmissão de seus eventos 

em tempo real. Como discutido por Castells (2001), a apropriação por parte dos 

indivíduos e/ou grupos dos meios comunicativos digitais influencia diretamente nas 

práticas desenvolvidas por determinados setores da sociedade e na forma como elas são 

usadas enquanto componentes de redes digitais interativas que englobam diferentes 

agentes em diferentes posições, resultando, assim, no surgimento de dinâmicas que 

rompem as distâncias geográficas (Castells, 2001).  
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Figura 15 Testemolde (SP). Janeiro/2016. Foto: Luana Tayze 

 

Assim como os outros shows, a apresentação da Testemolde durou pouco mais de 

trinta minutos. Em sequência, locomovi-me até o palco 1 onde iria dar início a 

apresentação do Cosmo Grão (PE). Essa transição entre os dois palcos era efetivamente 

realizada apenas por parte do público. Pude notar que uma boa quantidade do público 

presente no Under the Sun se concentrava próximo ao palco 2, fazendo com os shows 

neste palco comportassem uma maior presença de pessoas durante as apresentações. 

Apesar da utilização de dois palcos ter sido concebida como uma forma de facilitar a 

transição entre os shows por parte das bandas, pois, a troca de equipamentos e a 

preparação do som podia ser realizada durante a realização do show em outro palco, se 

protegendo, assim, de possíveis atrasos, em contrapartida desconcentrou seus 

frequentadores, tendo em vista que nem todos se alternavam entre os dois espaços, se 

fixando em pontos específicos.  

Durante a apresentação do Cosmo Grão (PE) o festival alcançou sua maior parcela 

de público. Como através da barraca de merchandising dava para assistir à apresentação, 

fui novamente dialogar com Vlamir. Passando as impressões com relação ao andamento 

do festival, frisou que o público reduzido teria sido decorrente de algumas escolhas 

precipitadas por parte do coletivo como o preço da entrada e a line-up do evento. 
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Inclusive, Vlamir recordou que já teria participado de alguns coletivos na década de 80, 

apesar de serem chamados de “cooperativas” na época. Por isso, já teria experiência na 

realização em eventos multiculturais como o Under the Sun. Além do mais, pontuou o 

quanto era mais difícil organizar eventos neste período. Além de não ter as facilitações 

proporcionadas pela tecnologia digital, o que facilitaria a articulação e a comunicação 

entre os componentes dessas “cooperativas”, era um período em que o Brasil ainda estava 

sob a ditadura militar. Ou seja, ainda era um contexto de alta censura artística.   

Assim, apesar de coletivos culturais estarem atingindo alta visibilidade no 

contexto atual, sobretudo, pela capacidade organizativa entre diversos agentes 

potencializada pelas mídias digitais que possibilitam essa articulação em maior escala, 

este tipo de associação já teria tido seus expositores no passado. Parte disto, é decorrente 

das conquistas que estes “agrupamentos” alcançaram não terem produzido uma memória 

histórica-material, o que teria deixado à memória de seus representantes, como no caso 

de Vlamir. Por isso, ele tece críticas àqueles que acham que a ideia de coletivo teria 

surgido recentemente. No entanto, Vlamir fez questão de elogiar as atividades que o 

Coletivo Música Experimental vem se propondo a realizar nos últimos anos, 

principalmente no aspecto de sempre buscarem explorar novas sonoridades, como no caso 

do Under the Sun, festival que trouxe diferentes bandas de outros estados, que 

provavelmente, dificilmente teriam tido a oportunidade de se apresentarem em solo 

potiguar se não fosse por iniciativas desse tipo.  

Enquanto conversávamos, o movimento da banca continuava pequeno, algo que 

teria se estendido por toda à noite. Todavia, Vlamir destacou que mesmo assim tinha 

conseguido vender alguns CDs da Mudernage Combo, em sua maioria do Automatics, 

seja por pessoas que já conheciam a banda ou através que a conheceram através do Under 

the Sun. Dessa forma, apesar da importância das vias digitais de compartilhamento e 

divulgação musical, apresentações ao vivo ainda exercem um papel de suma importância 

na propagação das bandas independentes e na receptividade de seus trabalhos, como foi 

o caso do Automatics, onde sua apresentação teria chamado a atenção do público 

presente. 

Silveira (2009) lembra que apesar da possibilidade de escutar música em qualquer 

momento e local devido a sua expansão através das mídias digitais, há aspectos em um 

show que são insubstituíveis. Para isso, o autor compara a relação entre a música gravada, 
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que pode ser ouvida individualmente por meio de diferentes reprodutores musicais, e a 

experiência de comparecer a um show, no qual há uma troca essencialmente social, 

A música nunca dependeu do aqui e agora. O artista genial ou intérprete 

fantástico, sim. O ato mágico do criador reproduzindo com suas 

próprias mãos a música que emociona é o que leva milhões de pessoas 

aos shows e concertos. Ver e ouvir reproduções em casa é uma prática 

cotidiana que não abalou, ao contrário, ampliou o encontro presencial 

que reconstitui o momento criador do hic et nunc (...) A música sempre 

pôde ser reproduzida por tantos quantos a apreciaram ao mesmo tempo 

e em lugares distintos, independentemente de aparelhos de reprodução 

e técnicas de reprodutibilidade. (SILVEIRA, 2009, p.29).  

Portanto, Silveira (2009) demonstra como a música nunca dependeu dos seus 

aparatos técnicos para a sua reprodução, visto que sempre pode ser reproduzida pelas 

mãos dos músicos, momento em que a música se torna tangível para além daquele que a 

produziu. Assim, o impacto pode ir além do som. O desempenho do músico em cima do 

palco pode promover uma recepção diferente daquela que seria recepcionada através do 

som gravado de um disco, visto que a sonoridade da banda pode soar de forma diferente 

aos ouvidos por meio de uma performance musical. Em um show, a experiência de 

“consumo compartilhado” de determinada obra musical pode dar novos significados 

àquela música que está sendo reproduzida naquele determinado momento e contexto. Ao 

escutar música através do som gravado a experiência muitas vezes torna-se mais 

individualizada. Já, no momento do show, ela torna-se social. O indivíduo está em um 

momento de integração com o público, a música e o músico, tornando, assim, uma 

experiência coletiva. Neste sentido, o estar presente nunca será substituído (Silveira, 

2009).  

Como tive uma longa conversa com Vlamir sobre diferentes temáticas, não apenas 

relacionadas à música e ao festival, quase não acompanhei o show da Cosmo Grão (PE), 

perdendo, também, quase toda a apresentação do Projeto Trator (SP). Como estava quase 

em seu final, fui acompanhar os últimos minutos do show.  Enquanto isso, percebi que 

como o evento já estava de certa forma com sua organização direcionada, já notei que 

alguns dos componentes do coletivo já passavam a acompanhar as apresentações da noite 

como Patrick (Tesla Orquestra), Gilson (Vênus Negra), Luísa, produtora do coletivo, e 

também Alex, que continuava filmando os shows e atualizando a página de Facebook do 

evento com imagens do evento em andamento.  

Neste ponto, o Under the Sun já se concentrava ainda mais em seu lado musical. 

As outras atrações artísticas do evento já estavam em sua maioria com suas atividades 



186 
 

congeladas, passando, assim, a integrar o evento apenas como espectadores. Apesar da 

proposta do festival em promover esta interação multi-artística, pude observar durante 

todo o evento que elas não tiveram tanta visibilidade quanto o esperado por parte dos 

organizadores. Como o Under the Sun foi realizado em um grande espaço geográfico, a 

dispersão da arquitetura da estrutura oferecida não favoreceu algumas das atrações que 

estavam se propondo a fazer diferentes modos de intervenção. No entanto, mesmo que 

não tenha havido um grande alcance, só em fornecer esse espaço para esses diferentes 

agentes artísticos já era uma conquista, pois, puderam de alguma forma apresentarem seus 

trabalhos.  

 

Figura 16 Visão do evento durante a apresentação da Talude no palco 1 Foto: Divulgação 

 

A apresentação contou com a presença do maior público da noite. Por ser uma 

banda local que vem alcançando bastante visibilidade, acabou-se criando um público que 

já tem conhecimento de seu trabalho. Além do mais, segundo Alex, é uma das principais 

apostas do Coletivo Música Experimental para o futuro, tendo em vista sua qualidade 

musical diferenciada. Por isso, justifica-se essa disputa pelo show do grupo. Acompanhei 

o show inteiro da Talude próximo ao palco. O tom experimental da banda fez com que 

sua apresentação fosse assistida atentamente por todos, tendo em vista que era uma das 

atrações mais conhecidas do público e dotada da alcunha de “experimental”, 

diferenciando-se, assim, dos outros grupos que haviam se apresentando até o momento.  
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Em torno de quarenta minutos depois, a Talude se despediu do público, 

agradecendo à presença de todos e a iniciativa do coletivo em realizar um evento deste 

porte. Enquanto me dirigia ao palco 1 tive mais um diálogo com Alex. Perguntei-lhe se 

as expectativas em torno do Under the Sun tinham sido alcançadas após boa parte do 

festival já se desenvolvido. Mais uma vez, Alex comentou a questão do público, mesmo 

tendo aumentado durante o dia, não alcançado a quantidade almejada inicialmente. 

Todavia, sem querer culpabilizar o público, frisou que as pessoas teriam sido bem 

receptivas com relações as bandas e as várias atrações que compuseram todo o festival.  

De fato, o desenvolvimento do evento ocorreu sem maiores imprevistos, tirando 

a presença reduzida do público, algo que foge ao controle da organização, e o atraso em 

relação aos horários estipulados anteriormente. Entretanto, são fatores que são passíveis 

de acontecer em qualquer evento deste porte, sobretudo, produzido de forma 

independente. Os imprevistos serão sempre inerentes. 

Como os shows já estavam atrasados com relação ao horário que o evento havia 

estipulado encerrar suas atividades, praticamente não houve intervalo entre a 

apresentação da Talude e do General Junkie. O General Junkie é uma antiga banda de 

Rock de Natal que existe desde meados dos anos 90. Como de costume no palco 1, 

pouquíssimas pessoas acompanhavam o show do General Junkie, algo potencializado por 

parcela do público já ter ido embora, possivelmente pelo horário já avançado e pelo 

cansaço, tendo em vista que o festival se iniciou em torno das 14h30. Neste momento, o 

relógio já marcava mais de 22h00.  

Quando cheguei percebi que já estava havendo uma movimentação para começar 

a guardar todo o material, pois o movimento já estava bastante reduzido na banca. No 

entanto, Vlamir fez questão de frisar que durante o festival teria conseguido vender uma 

boa quantidade de CDs, mesmo menor do que em outros festivais que costuma ir como o 

MADA e o Festival DoSol, porém, pontuou que a quantidade de público e o alcance do 

Under the Sun é bem menor em relação aos dois mais famosos festivais musicais da 

cidade, tendo em vista que há um investimento232 financeiro muito maior em relação ao 

                                                           
232. Diferentemente do Under the Sun, o Festival Dosol e o MADA com o financiamento tanto de 

instituições públicas quanto privadas, enquanto o festival organizado pelo Coletivo Música Experimental é 

feito sem nenhum tipo de apoio financeiro do poder público e/ou iniciativa privada, tendo, assim, menos 

poder de “giro” de bandas e público.  
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festival de caráter experimental. Isso acaba influenciando diretamente nos expositores 

que trabalham com algum tipo de comércio na composição destes eventos.  

 

Figura 17 General Junkie. Janeiro/2016 Foto: Luana Tayze 

 

 Em sequência, acompanhei o começo da apresentação do Esquizophanque, 

projeto paralelo de Henrique (Igapó de Almas) e Walter (Mahmed) que mistura funk com 

outras sonoridades experimentais.   

Devido a seu estilo musical – diferentemente de todas as outras atrações musicais 

que tinham se apresentado até este momento – houve uma forte interação entre o 

Esquizophanque e o público. Por ter músicas com batidas fortes, oriundas do funk e da 

música eletrônica que estimulam, sobretudo, a dança, houve durante sua apresentação 

uma troca mais intensa entre eles. 
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Figura 18 Esquizophanque no palco 2. Janeiro/2016 Foto: Luana Tayze 

 

Instantaneamente recordei do estudo de Hermano Viana (1987) sobre o funk carioca 

ao falar da junção das individualidades, dos movimentos coordenados da dança, os cantos 

conjuntamente evocados e de toda energia que isto produzia ambiente nos bailes funks. 

Mesmo que o público do Esquizophanque estar em menor proporção, e o Under the Sun tendo 

lógica(s) de funcionamento diferenciada(s) em relação aos bailes do Rio de Janeiro, de fato 

havia uma “sinergia social” entre os indivíduos que ali estavam em um momento único de 

rompimento das normas sociais a partir de uma sociabilidade que descontruíam 

momentaneamente suas diferenças, no qual o ponto aglomerante é uma música calcada no 

movimento corporal intenso (Vianna, 1987). 

Dessa forma, através da descrição do Under the Sun é possível observar a proposta 

musical desenvolvida pelo Coletivo Música Experimental. Como pontuado em diversos 

momentos, o coletivo, com a ideia de promover a interação entre diferentes tipos de expressão 

artística em um só acontecimento, busca fugir ao “senso comum” dos eventos que são 

comumente realizados em Natal233 oferecendo atrações que iam do body suspension até a 

                                                           
233. Até próprio nome sugere esta distinção, com um pequeno jogo de palavras em relação ao Festival DoSol, 

tendo em visa que “Under the Sun” pode ser traduzido literalmente como “Abaixo do Sol”. 
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exposição de fotografias. Do ponto de vista musical, o line-up transitou entre diversos 

subgêneros que não são ligados, necessariamente, ao “experimentalismo” proposto pelo 

coletivo, mas que são compostos por uma grande heterogeneidade musical, variando desde o 

funk do Esquizophanque até o garage rock do Automatics. Além do mais, tirando as bandas 

locais, todos os outros grupos que se apresentaram no Under the Sun tocaram pela primeira 

vez em Natal, o que reflete esta busca do coletivo em dialogar com diferentes cenários 

musicais, visto que, ao trazer representes de outros polos musicais em âmbito nacional, futuras 

parcerias podem ser formadas a partir desta interatividade. Neste aspecto, a realização de 

eventos como o Under the Sun demonstra a importância em realizar eventos deste porte que 

busquem de alguma forma demonstrar o que está sendo produzido localmente de forma 

independente e a interação com produções de outras partes do país.  

Sob a ótica organizacional, foi notório o quanto a realização do Under the Sun 

requisitou a colaboração, não apenas entre os componentes do Coletivo Música Experimental, 

mas entre diferentes agentes que, trabalhando em conjunto, proporcionaram que o evento se 

desenvolvesse de maneira satisfatórias para os participantes, sejam as bandas que se 

apresentaram, o público que compareceu, os artistas que expuseram seus trabalhos, os 

fotógrafos que registraram o evento, os profissionais que produziram material audiovisual para 

o registro em vídeo do festival, os bloggers musicais que escreveram notícias e resenhas em 

seus sítios digitais, selos independentes que comercializaram diferentes produtos musicais, 

entre outras atribuições fundamentais para o funcionamento logístico de um evento com 

tamanha estrutura como seguranças, técnicos de som,  pessoas que trabalhavam controlando 

a entrada e saída de pessoas, etc. Foi necessário que todas essas partes confluíssem para que 

sua realização fosse possível. 

Assim sendo, O Under the Sun se revelou uma “situação social” (GLUCKMAN: 

1940) que proporcionou o reconhecimento de parte das dinâmicas que envolvem a atuação do 

Coletivo Música Experimental frente à produção musical independente em Natal, e, tendo em 

vista que parte considerável de sua abordagem é direcionada ao festival que é realizado 

anualmente, se torna a consolidação de suas atividades enquanto um grupo que associa 

diferente agentes culturais.   

 

6.3 “Vamos vivendo e aprendendo”: os efeitos do Under the Sun 
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 Como acordado anteriormente, encontrei-me com Alex de modo a conversarmos 

sobre os “resultados” adquiridos em relação ao Under the Sun. Como o fluxo de pessoas 

no festival teria sido bastante reduzido com relação ao previsto pelo coletivo, devido, 

sobretudo, à grande quantidade de pessoas que compareceram à edição anterior (2015) e 

o consequente pouco retorno financeiro oriundo da bilheteria, o coletivo estaria passando 

por problemas financeiros resultantes das dívidas adquiridas com a realização do festival. 

E, como o dinheiro acumulado pelo coletivo é direcionado à realização do Under the Sun, 

isto estaria afetando diretamente seus projetos futuros.  

 Dessa maneira, de acordo com Alex, teriam sido dois os fatores determinantes 

para a presença reduzida do público no festival tenham ocorrido: o line-up escolhido pela 

organização e o preço do ingresso. No referente ao primeiro fator, Alex disse que o evento 

teria tido como conceito a apresentação de bandas pouco disseminadas nacionalmente, 

sendo, assim, desconhecidas de boa parte do público de Natal. Por outro lado, Alex 

lamentou que essa ideia não teria sido “comprada” pelo potencial público natalense, 

mesmo que o coletivo tenha assumido o risco dessa escolha. Se isso fez com que novas 

bandas fossem introduzidas, também diminuiu o poder de marketing do evento, pois, 

nomes mais conhecidos tem uma capacidade maior de chamar a atenção do público para 

o evento.  

No referente ao segunda aspecto, como o coletivo estipulava a presença maciça 

de pessoas em sua realização, o coletivo aumentou o preço do ingresso para R$25,00234, 

pois, teria melhorado exponencialmente a estrutura do festival235. Segundo Alex, isso 

teria sido uma tentativa de aumentar a taxa de lucratividade do coletivo para conseguir 

custear toda a estrutura fornecida, relembrando como os preços das entradas de seus 

eventos estariam congelados há muito tempo, promovendo, assim, pouco retorno 

financeiro na realização de eventos menores, algo decorrente dos custos para organização 

dos eventos do coletivo estarem em constante aumento.  

Assim, de modo a buscar alternativas para sanar estas dívidas, mesmo o Coletivo 

Música Experimental produzindo todos seus eventos de forma autônoma – no sentido 

financeiro também – Alex comentou que eles já estariam fazendo um investimento em 

                                                           
234. Proporcionado um aumento de R$15,00 em relação à edição de 2015 
235. A edição de 2016 contou com dois palcos, maior disponibilidade de estrutura física para os diferentes 

expositores que compuseram o evento e a maior quantidade de shows musicais oferecidos, totalizando 11 

bandas no total.  
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editais de apoio à cultura, algo visto com bons olhos para contornar esse momento 

financeiro delicado enfrentado pelo grupo. Logo, a “crise” pela qual estão passando fez 

insurgir esta necessidade de acelerar este processo de aquisição do edital, com alguns de 

seus integrantes se articulando para conseguir ter acesso a este financiamento. Portanto, 

mesmo que conceitualmente o coletivo tenha como mote funcional a produção autônoma, 

Alex coloca que não se pode romantizar esta ideia de que a música independente não deve 

buscar, ou não precisa, de nenhum tipo de apoio governamental e/ou da iniciativa privada 

para realizar suas atividades. Apesar de parte da ideia de música independente ser a busca 

por alternativas a estas instituições, mas, se existe a possibilidade de ter acesso a estes 

incentivos, são vias que devem ser acionadas,  

Se tem a verba e ela tem que ser usada para isso, você tem mesmo é que ir lá, 

e tirar de alguém que não vai fazer quase nada com ela, que é como acontece 

muito, fica só cumprindo tabela. Tem como não, se a verba é para isso tem que 

ir lá pegar, a questão é justamente essa, existe a verba para isso, mas existem 

pessoas que já são macaco velhos, e que já sabem o caminho. E outra coisa, 

eles dificultam mesmo sua vida. Para você chegar até lá, você tem que se tornar 

um especialista para chegar a essa verba. E justamente nessa dificuldade que 

muitas pessoas se especializam e vivem ganhando dinheiro disso aí, e nem 

movimentam tanto a cultura assim (...) Aí tem as cartas marcadas, tem muita 

galera lá da própria Funcarte que já sabe o caminho, vai sempre por esse 

caminho e sempre consegue. É foda, então, a gente tem mais que se 

especializar, ir lá e pegar também. Porque é nosso por direito, é dinheiro 

público. E investir legal, movimentar a cena de uma forma legal. Isso aí, pelo 

menos, a gente já sabe fazer. A gente não tem verba, mas sabe fazer 

Nesta passagem, é possível notar como Alex – por ser uma figura presente dentro 

do cenário musical de Natal desde o princípio dos anos 90 – têm consciência de que é 

preciso uma atuação mais ativa por parte dos “empreendedores culturais”. Isso é acionado 

no sentido de procurar movimentar o que está sendo feito em nível local a partir destes 

custeamentos públicos, investindo, assim, em quem está fazendo arte na cidade. Há um 

tom acusatório por sua parte, onde cita que estes recursos estariam caindo nas mãos de 

pessoas – das quais ele teve o cuidado de não citar nomes – que não fazem este capital 

girar de forma satisfatória para “movimentar a cultura”. Assim, seriam sempre estes 

indivíduos que têm acesso aos editais públicos anualmente, o que acabaria dificultando 

àqueles – como o coletivo – que também teriam direito a esta verba terem acesso a elas. 

Ou seja, nota-se que há conflitos dentro deste cenário independente, visto que ocorrem 

acusações a todo momento durante as entrevistas com os interlocutores, onde são citados 

nomes – alguns deles figuras centrais dentro do cenário musical local –, o que pode acabar 

causando controvérsias, gerando questionamentos em torno das “intenções” destas 

pessoas.  
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Além do mais, Alex lembra que é preciso haver uma espécie de 

“especialização236” por parte dos agentes culturais para poder conseguir acesso a estes 

editais, tendo em vista que seriam concebidos justamente com a ideia de dificultar o 

acesso por parte dos “empreendedores culturais”, pois, assim, o recurso continuaria retido 

pela Funcarte237. A burocracia presente nos documentos dificulta para àqueles que não 

têm um conhecimento apurado sobre documentos oficiais, sendo providos de uma 

linguagem técnica. Daí surgiu a aspiração de Alex em se tornar uma “especialista”. Dessa 

forma, poderia ter uma maior compreensão em torno das atribuições necessárias para 

acessar estes documentos. Logo, através da experiência em “movimentar a cena” que o 

coletivo já possui, a verba que lhes possibilitariam a implementação dessas ideias 

presentes discutidos em seu cotidiano.  

Outra via encontrada para conseguir contornar o momento delicado do Coletivo 

Música Experimental teria sido a consolidação238 de uma parceria com o Faster Pizza. 

Como Bola oferece boas condições para os interessados utilizarem o espaço, já que não 

cobra aluguel, o coletivo começaria a investir mais intensamente nesse local de modo a 

viabilizar seus eventos na cidade, e, do ponto de vista prático, começar a melhorar seu 

status financeiro. Apesar de todas essas problemáticas, Alex comentou que o mais 

importante foi que o festival alcançou a excelência qualitativa, fornecendo a oportunidade 

de o público  conhecer bandas que nunca tinham tido a oportunidade de se apresentar em 

Natal, bandas locais apresentarem seus respectivos trabalhos em um evento de maior 

porte, a possibilidade de diferentes tipos de artistas demonstrarem suas performances e 

produtos oriundos de sua arte, e, sobretudo, interligar toda essa dinâmica interativa em 

um só evento. Isso teria feito todo o desgaste existente para organizar o Under the Sun 

válido.  

Dessa forma, apesar das dificuldades enfrentadas pelo Coletivo Música 

Experimental após a realização do Under the Sun, esta teria sido uma experiência de suma 

importância para seus integrantes fazerem uma autoreflexão em torno de suas ações e na 

forma como irão se organizar e se portar em seus projetos futuros e eventos realizados 

em Natal, mesmo tendo que passar por um período de reerguimento, sobretudo, 

                                                           
236. Alex comentou que teria feito um curso de produção cultural para, justamente, ter maior conhecimento 

em torno do funcionamento destes mecanismos legais. 
237. Fundação de Cultura e Arte. 
238. De acordo tanto de Bola quanto de Alex, já existia uma parceria antes entre a Faster Pizza e o Coletivo 

Música Experimental. 
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financeiro, para continuar desenvolvendo atividades que fomentam a música 

independente local. E, para isso, o apoio mútuo entre todos os envolvidos com as ações 

do coletivo, seja entre seus integrantes, as bandas, o público, ou quaisquer pessoas que 

tenham algum tipo de envolvimento com a “cena”, “cenário”, ou “underground” da 

cidade se torna vital. Assim, mais do que nunca, é preciso fortalecer este envolvimento 

de todos para que o Coletivo Música Experimental continue exercendo sua função de 

“movimentador” através da criação de eventos que estimulem o independente local 

através da exploração de novas sonoridades e sensações musicais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir da escrita desta dissertação foi possível notar como a música dita 

independente sempre esteve em vários momentos de seu desenvolvimento histórico 

rodeada pela presença de diferentes dinâmicas que incluem questões socioculturais, 

políticos, tecnológicos, mercadológicos e estéticos. Assim, a correlação entre esses 

aspectos ocasionou o surgimento de diversos agentes que remodelaram a forma como a 

música, sobretudo, em sua vertente independente, está sendo pensada e acionada em sua 

conjuntura atual.  

Assim, foi notório o quanto os diferentes "sujeitos" da música independente de 

Natal/RN estão acionando diferentes alternativas e visões frente ao contexto musical 

atual, sendo, assim, perceptível o quanto está a música sempre esteve, está e estará 

permeada por diversos processos sociotécnicos que demonstram como é de suma 

importância compreender os processos musicais contemporâneos através de reflexões em 

torno dos efeitos gerados pela assimilação dos diferentes mecanismos digitais por parte 

dos agentes musicais durante suas “formações musicais”. 

Isso foi observável ao fazermos suas reconstituições musicais que demonstraram 

como parte de suas “biografias” e “trajetórias” (VELHO: 1981) foram diretamente 

influenciadas por aspectos tecnológicos que fizeram parte do processo de suas inserções 

no mundo da música. Se inicialmente eram mediantes a convivência mediante “formas 

primárias” de socialização como família e escola, ou através do compartilhamento direto 

de produtos musicais (CDs, K7, Vinis), seus “gostos musicais” (BOURDIEU: 1979) 

passam expandir-se a partir da inserção no “mundo digital”. Isso acaba por criar uma 

abordagem de caráter processual, em que boa parte das suas acepções em torno do 

momento da música em seu âmbito geral acaba sendo evocado a partir do “antes” e o 

“depois”, não apenas no sentido individual, mas em relação aos seus posicionamentos 

frente à conjuntura musical atual. Ou seja, a uso da categoria “tempo” se mostrou um 

fator que determinou diretamente a forma como se posicionam em relação ao momento 

atual da música independente.  

Desse modo, ficou perceptível o quanto – em algum nível – as novas tecnologias 

se tornam componentes fundamentais no desenvolvimento de algumas das ações que 

estão sendo realizadas no meio independente de Natal. Neste sentido, alguns dos “sujeitos 
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da música” da cidade incorporam aos seus “cotidianos musicais” diferentes formas de 

desenvolver suas atividades através de redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram 

para divulgarem/disponibilizarem seus respectivos trabalhos, criam vlogs que fazem 

resenhas sobre produções musicais de bandas da cidade, webseries que produzem 

minidocumentários que apresentam o processo criativo de bandas de um determinado 

subgênero musical, compartilhamento de músicas via serviços de streaming que 

disponibilizam suas canções de forma gratuita para o público, formação de grupos de 

interação online que proporcionam o surgimento de coletivos musicais, entre outras ações 

que inferem efeitos diretos, sejam eles “negativos” ou “positivos” de acordo com suas 

respectivas perspectivas.  

Assim, tendo em vista as diferentes formas de assimilação por parte dos 

indivíduos, diferentes problemáticas foram levantadas em relação à presença destes 

“agentes digitais” no meio independente (Latour, 2012). Apesar do resguardo destes 

mecanismos no referente às facilitações propiciadas por eles é notório como sua presença 

em meio à música levanta diferentes discussões que perpassam os diversos processos 

musicais que englobam diferentes posicionamentos, visões e perspectivas em relação a 

eles. Isso nos levou à constatação de que nem só de aspectos positivos as novas 

tecnologias são incorporadas à música. Alguns interlocutores comentaram que a Internet 

pode deixar as pessoas um tanto quanto acomodadas, o que poderia resultar na excessiva 

virtualização de certas “práticas musicais”. Por exemplo, foi citado o fato de que algumas 

bandas podem estar tendo trabalhos menos “sólidos” por achar que a Internet por si só já 

alavanca suas músicas. Ou seja, que seria necessário apenas “jogá-las” nas redes sociais 

e nos serviços de streaming que suas carreiras musicais iriam decolar. Em contrapartida 

a isto, foi avisado o quanto esse tipo de pensamento pode ser perigoso. As ferramentas 

digitais devem ser percebidas, sobretudo, como mais um aspecto problemático a ser 

trabalhado. Ou seja, pensadas como mais um agente que soma novas dinâmicas no “ser 

independente”. A presença da Internet tornou-se vital no fazer musical, trazendo com ela 

toda uma bagagem a ser pensada, também, pela Antropologia.  

Também se tornou perceptível como os músicos da cidade atuam e se posicionam 

de diferentes formas frente ao momento atual da música local. Em um primeiro momento 

cita-se como Natal não é provida de uma “cena”, visto que uma “cena” é composta através 

da interconectividade entre diferentes atribuições dentro do meio independente, algo 

criticado por alguns dos interlocutores. Neste sentido, muitas vezes pude constatar em 
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seus discursos o quanto isso acaba por gerar diferentes constatações em torno de um 

mesmo espaço de atuação. Portanto, categorias como “cena”, cenário” e “underground” 

foram constantemente citadas para se referir ao meio que estão inseridos, o que 

demonstrou o quanto o independente pode ser percebido de diferentes formas através 

diferentes olhares. Isso acaba por refletir o quanto esse espaço é dotado de uma alta 

heterogeneidade decorrente de diferentes histórias, trajetórias, fluxos e processos que são 

parte integrante dos posicionamentos de cada um dos interlocutores presentes nesta 

pesquisa. Seus posicionamentos acabam por ser reflexo direto de toda a problemática que 

envolve fazer música sem nenhum tipo de apoio governamental e/ou de grandes 

conglomerados fonográficos. Logo, as dinâmicas presentes na música independente são 

influenciadas diretamente por esses aspectos que englobam desde trajetórias musicais até 

processos tecnológicos.   

Por outro lado, enquanto alguns reconhecem que há uma certa efervescência 

ocorrendo no momento musical atual em Natal/RN, há, também, aqueles que constatam 

que mais iniciativas poderiam ser tomadas caso houvesse uma maior conexão entre os 

indivíduos que compõe o independente local, pois, como dito por Joaquim, esse meio é 

composto, sobretudo, por pessoas. Através das relações pessoais que as coisas têm maior 

potencial de fluir com mais intensidade, pois, a “independência” pode existir perante às 

grandes gravadoras ou grandes meios de comunicação, mas nunca das pessoas que 

compõem o independente, tendo em vista que é, principalmente, através da interação entre 

elas que configura-se como um espaço composto por trânsitos, conflitos, acusações, 

romantização, controvérsias, entre outras questões que demonstra o quão complexa a 

música pode ser em sua conjuntura atual. 

Portanto, apesar de suas limitações, é observável como esta pesquisa nos mostrou 

como, apesar de alguns dos agentes musicais colaboradores desta pesquisa estarem 

desempenhando diferentes atividades dentro deste terreno musical, por vezes estas ações 

acabam se direcionando através de diferentes formas de atuação. Isso nos demonstrou 

como o momento da música independente local é permeado por diferentes problemáticas 

que estão em constante mudanças resultantes da incorporação de novos agentes em sua 

composição.  

Por fim, através deste estudo antropológico procurei, de alguma forma, colaborar 

com os inúmeros debates atuais que envolvem fazer música em um contexto de alta 

digitalização das práticas musicais através, sobretudo, de uma abordagem voltada para o 
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estudo das pessoas que estão no meio de todos estes complexos processos, o que incluiu 

seus posicionamentos frente a eles. Dessa forma, se não consegui dar prosseguimento à 

minha carreira de músico, e isso por muitas vezes talvez tenha feito eu assumir uma 

posição romantizada frente ao “ser independente” durante a pesquisa, isso fez com que 

eu buscasse agregar às discussões em torno da música independente o máximo de 

conhecimento possível, demonstrando diferentes aspectos presentes que envolvem fazer 

música na contemporaneidade.  
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ANEXOS 

 

Lista de links 

 

Jubarte Ataca: 

https://jubarteataca.com/ 

https://www.facebook.com/jubarteataca 

https://www.instagram.com/jubarteataca/ 

https://twitter.com/jubarteataca 

https://www.youtube.com/user/jubarteataca 

https://soundcloud.com/jubarteataca 

https://jubarteataca.bandcamp.com 

https://open.spotify.com/artist/7lPcJykR7jZhj2SG1cmRCk 

http://www.deezer.com/artist/10472911 

jubarteataca@gmail.com 

 

Talude: 

https://www.facebook.com/taludemusic/ 

https://www.instagram.com/taludemusic/ 

https://twitter.com/taludemusic 

taludemusic@gmail.com 

http://www.talude.bandcamp.com/ 

https://soundcloud.com/taludemusic 

https://www.youtube.com/user/taludemusic 

https://open.spotify.com/artist/2qoMHi6lFLgJdR9YX8yAoC 

http://www.deezer.com/artist/5907725 

 

Tesla Orquestra: 

https://www.facebook.com/TeslaOrquestraband/ 

https://instagram.com/teslaorquestra/ 
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https://twitter.com/tesla_orquestra 

teslaorquestra@gmail.com 

https://soundcloud.com/tesla-orquestra 

https://teslaorquestra.bandcamp.com/ 

https://www.youtube.com/channel/UCq6fTgLMkdFgVlvg7ZOLWRA 

https://open.spotify.com/artist/5y096EjVToGSgTD0Dfu6gi 

http://www.deezer.com/artist/8731140 

 

Chaosface: 

https://www.facebook.com/ChaosfaceOfficial/ 

https://www.instagram.com/chaosfacethrash/ 

https://twitter.com/FaceDoCaos 

chaosfacepress@outlook.com 

https://chaosfacethrash.bandcamp.com/ 

https://soundcloud.com/chaosface 

https://www.youtube.com/user/ChaosfaceOfficial 

 

Born to Freedom: 

https://www.facebook.com/borntofreedom.hc/ 

https://www.instagram.com/borntofreedomhc/ 

https://borntofreedom.bandcamp.com/releases 

https://open.spotify.com/artist/2ZKIOYsuV74ixIGw4OrA2I 

http://www.deezer.com/artist/10925100 

https://soundcloud.com/borntofreedomnatal 

https://www.youtube.com/channel/UCHeImIH_iKs-wZsFVKr1DbQ/featured 

 

Kataphero: 

https://www.facebook.com/kataphero/ 

https://www.instagram.com/kataphero/ 

https://www.reverbnation.com/kataphero 



206 
 

kataphero@gmail.com 

https://soundcloud.com/kataphero 

https://kataphero.bandcamp.com/ 

https://www.youtube.com/user/kataphero 

 

Igapó de Almas: 

https://www.facebook.com/igapodealmas/ 

https://www.instagram.com/igapodealmas/ 

https://igapdealmas.bandcamp.com/ 

https://soundcloud.com/igapodealmas 

https://www.youtube.com/channel/UCR47eXHQV_dr0rxvX6A47XA 

https://open.spotify.com/artist/6taH9dkhdbfYSIMcua4bL8 

http://www.deezer.com/artist/11059262 

 

Mahmed: 

https://www.facebook.com/mahmedmusica 

https://www.instagram.com/mahmedmusik/ 

https://twitter.com/MahmedMusik 

mahmed.musik@gmail.com 

https://www.mahmed.bandcamp.com/ 

https://soundcloud.com/mahmed-musik 

https://open.spotify.com/artist/7rDPvQHBXn9NFLGejBsjVD 

http://www.deezer.com/artist/7703980 

http://www.mahmed.iluria.com/ 

https://www.youtube.com/user/mahmedmusik 

 

Psicomancia: 

https://www.facebook.com/Psicomancia/ 

https://psicomancia.bandcamp.com/ 

https://soundcloud.com/psicomancia 
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https://www.youtube.com/user/PsicomanciaNEHC 

 

Concílio de Trento: 

https://www.facebook.com/conciliodetrento/ 

https://www.instagram.com/conciliodetrento/ 

https://twitter.com/ConcilioTrento 

trentoconcilio@hotmail.com 

https://www.youtube.com/user/trentoconcilio 

https://soundcloud.com/concilio-de-trento 

https://conciliodetrento.bandcamp.com/ 

 

Coletivo Música Experimental-RN: 

https://www.facebook.com/Coletivomusicaexperimental/ 

https://www.facebook.com/groups/MusicaENRN/ 

 

Mudernage Combo: 

https://www.youtube.com/user/Mudernage 

 

Território Criativo Jubarte Ataca: 

https://www.youtube.com/watch?v=5I2xgM_t36Q&t=241s 

 

ClavElefante: 

https://www.youtube.com/channel/UCVwgVTo_Nw8gkbXtpi5PWJQ 

 

Faster Pizza: 

https://www.facebook.com/FASTERPIZZAA/ 

 


