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Resumo
O presente projeto pretende compreender como a vivência da cena musical alternativa
curitibana nos últimos cinco anos (2017-2021) reconfigura as representações dos
músicos acerca dos seus gêneros e subgêneros musicais, dos seus protagonistas, dos
seus espaços de representação, e das suas instâncias de legitimação. Para atingir o
presente objetivo, foi desenhada uma metodologia qualitativa, propondo para coleta de
dados o instrumento de entrevista semiestruturada, alicerçando a análise dos dados
principalmente ao método de análise de conteúdos com auxílio do programa NVivo. O
perfil dos entrevistados foi definido enquanto músicos que possuem sua carreira
principalmente aterrada em Curitiba, mesmo que realizem apresentações em outros
locais, mas que sua produção, vivência, oportunidades e projetos musicais dialogam, de
forma central, com a cidade, resultando em 12 entrevistados. Por conta de fenômenos
contemporâneos que atravessam a realidade musical brasileira, que torna-se cada vez
mais híbrida acerca dos gêneros musicais, foram abarcados projetos musicais que
possam vir a mesclar o rock, hip-hop, r&b, música experimental e música brasileira,
agrupando essas manifestações sobre o conceito guarda-chuva de música alternativa,
buscando artistas de diversas identidades e vivências sociais, com diferentes gêneros,
etnias e sexualidades. Buscando compreender a formação de cena(s) musical(is)
alternativa(s) curitibana(s) nos últimos cinco anos, de caráter local, translocal virtual
e/ou afetiva, foi possível observar a existência de nichos em que os artistas sentem-se
isolados dentro da própria cena, imaginando cenários melhores em outras da cidade,
mas que em praticamente todos os casos relatados se repetiu o sentimento de falta de
apoio coletivo entre os artistas. Além disso, foi possível uma forte vinculação dos artistas
com o público da própria cidade, mais do que de forma virtual, sendo também
reconhecida a importância do poder público no que envolve as condições materiais para
realização de seu trabalho.
Palavras-chave: Cenas musicais; Música popular; Identidades; Cultura; Música
independente.
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Abstract
The present project intends to understand how the experience of the alternative music
scene in Curitiba in the last five years (2017-2021) reconfigures the representations of
musicians about their musical genres and subgenres, their protagonists, their spaces of
representation, and their legitimation instances. To reach the present objective, a
qualitative methodology was designed, proposing for data collection the semistructured interview instrument, basing the data analysis mainly on the content analysis
method with the aid of the NVivo program. The profile of the interviewees was defined
as musicians who have their careers mainly grounded in Curitiba, even if they perform
in other places, but whose production, experience, opportunities and musical projects
dialogue, in a central way, with the city, resulting in 12 interviewees. Due to
contemporary phenomena that cross the Brazilian musical reality, which becomes
increasingly hybrid about musical genres, musical projects that may come to mix rock,
hip-hop, r&b, experimental music and Brazilian music were included, grouping these
manifestations about the umbrella concept of alternative music, looking for artists of
different identities and social experiences, with different genders, ethnicities and
sexualities. Seeking to understand the formation of an alternative music scene(s) in
Curitiba in the last five years, of a local, translocal, virtual and/or affective nature, it was
possible to observe the existence of niches in which artists feel isolated within the scene
itself, imagining better scenarios in others in the city, but that in practically all reported
cases the feeling of lack of collective support among artists was repeated. In addition, it
was possible to establish a strong link between the artists and the public of the city itself,
more than in a virtual way, and the importance of the public power in what involves the
material conditions for carrying out their work was also recognized.
Key-words: Musical Scenes; Popular Music; identities; Culture; Independent Music.
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Introdução
Entre os diversos campos do conhecimento, perceber os objetos musicais é,
necessariamente, contemplar as relações dialéticas nas redes estabelecidas entre os
atores sociais e suas criações, que reverberam em suas diversas instâncias. É
estabelecida uma estrutura comum sobre quem compartilha esse universo, com suas
próprias regras, que dialoga com a realidade cotidiana abrangente da sociedade em que
está inserida (Becker, 2008).
Como Guerra, Alves & Souza (2017) defendem, essa perspetiva embasada pela
sociologia da música permite “romper com a ideologia da independência estética que
se configurou por muito tempo como arsenal para aqueles que fizeram demarcações
sectárias e reproduções de ordens antidemocráticas” (2017: 105). Partindo-se desses
pressupostos, a presente investigação pautar-se-á por uma análise acerca das
produções e consumos musicais alternativas contemporâneas atuais na cidade de
Curitiba, no estado do Paraná, no Brasil. É importante este enfoque, pois, como os
autores ressaltam, “o gosto ou as preferências musicais constituem formas de expressão
reflexivas, através das quais os indivíduos constroem a sua identidade, e não um
produto determinado estruturalmente pelas circunstâncias sociais” (2017: 111).
De forma coerente com essa forma de abordagem, Cohen (1991) ressalta como
a formação, produção e consumo de bandas atuam de forma central na formação
cultural e na determinação de funções sociais, criando redes de sociabilidade centrais
na reconfiguração do local. Aqui, a produção não está vinculada com grandes fluxos
monetários, sem vinculação com a grande indústria musical, sendo a partir da criação
musical que pode-se perceber as formas simbólicas que são elaboradas as experiências
da vivência da realidade, como pode ser percebido em Thorton (1996), que percebe
como capitais subculturais são instrumentalizados nas subculturas como formas de
constituição material de práticas ou objetos que possuem valores específicos dentro da
sua subcultura, como estilos de cabelos e a possibilidade de performar práticas culturais
contemporâneas, convertendo seu capital subcultural em capital econômico. A sua
composição e consumo é determinada culturalmente, percebendo quais são as
estruturas que são constituídas por acordos tácitos com seus próprios critérios, que
10

envolvem, também, outras estruturas da sociedade em que a cena está inserida, como
raça, gênero (Sá, Guerra, Janotti, 2019) e classe (Silva & Guerra, 2015).
Como apresenta Crane (2010), as artes contemporâneas dialogam com um
sistema globalizado de modos de produção e consumo, em que seus atores sociais estão
inseridos em uma rede de nível global e que, por conta disso, essas definições em uma
realidade macro afetam o cotidiano das produções a nível local. Isso ecoa no trabalho
de Guerra (2020), que percebe como as redes sociais tomam papel central de conexão
entre os jovens que formam as culturais juvenis contemporâneas, o que permite um
acesso e diálogo mais aproximado com as tendências estéticas de outras partes do
mundo, permitindo a criação de mundos de artes globalizados.
No caso de Galletta (2016) o pesquisador permite um olhar sobre como as cenas
se manifestam na realidade brasileira, focalizando no caso da cena paulista, da cidade
de São Paulo. Ao se propor investigar os pontos peculiares em que a produção musical
brasileira está inserida por conta do impacto das tecnologias digitais, que veio a gerar
um grande aumento de consumo pelas “cenas musicais independentes”, é notório como
é ressaltado o trabalho sem vinculação com grandes gravadoras, se apropriando da
internet como veículo principal de produção e compartilhamento das produções.
O trabalho de Galletta (2016) permite uma perspectiva global sobre os processos
contemporâneos que estão sendo vivenciados pelos atores sociais das novas cenas
independentes. Explorando desde aspectos econômicos, como formas de capitalização
das produções, transformações no consumo como na centralidade do consumo digital
vigente, até as transformações estéticas e de formação de cenas atuais, o pesquisador
permite contemplar a complexidade de um fenômeno cada vez mais popular e central
nos consumos culturais brasileiros (Chagas, 2018; Ginjo & Moraes, 2019).
Os ouvintes são essenciais nesses processos para compreender como
estruturam-se as dinâmicas do fenômeno investigado. Ao perceber essa relação dos
consumidores com a obra, Hennion (2011) apresenta a categoria do amador, que
participa ativamente do fazer musical, o ressignificando em sua escuta, em que “os
modos de fazer e os prazeres do amador como uma atividade em si mesma e uma
11

competência elaborada, capaz de autocrítica, em vez de ver nela apenas o jogo passivo
da diferenciação social” (2011: 261). Observar o fenômeno dessa forma é retirar o gosto
e o corpo que degusta como um dado natural, mas de contínua produção entre os pares
na sua estrutura social, reiterando como a música torna-se possível apenas a partir da
lenta produção coletiva.
Contextualizando esse consumo na realidade cotidiana, DeNora (1999) percebe
a música como um recurso cultural utilizado na formação identitária de quem a
consome, mobilizando um trabalho emocional, biográfico e de memória. Permitindo
uma reinterpretação de si, a pesquisadora defende como há uma reconfiguração
identitária a partir da modulação de estados emocionais a partir do consumo musical.
Nesse caso, a atividade musical é percebida como uma ferramenta pragmática com
objetivos específicos, estabelecendo uma lógica concreta na realidade para sua
transformação e definição. Fugindo de apenas uma realização de apreciação estética, a
música, nesse caso, vai atuar desde uma recuperação de memórias e identidades até a
criação de uma narrativa coerente pelos sujeitos que a vivenciam, sendo características
totalmente coerentes com a proposta de (re)significação do local proporcionadas pelas
cenas musicais. Os elementos semióticos do objeto musical permitem diversas
ferramentas significadas pelos ouvintes, que podem as recuperar sempre que sentirem
necessidade no decorrer de sua contínua reconfiguração identitária.
DeNora (2017) também refere como o significado que uma música possui para
um indivíduo ou um grupo precisa de manutenção de acordo com quem o gera sentido,
fato que ocorre a partir de uma atividade social ativa e de processos sociopsicológicos
intersubjetivos no processamento desse significado sobre o objeto musical. Tomar essa
posição perante o objeto musical é reconhecê-lo enquanto continuamente negociado,
transformado e ressignificado, não havendo um dado natural. Por conta disso, deve-se
atentar acerca dos elementos que envolvem: a música em si; a relação do ouvinte com
outros ouvintes; a relação do ouvinte com o compositor; a relação do ouvinte com o
ambiente físico que está inserido, entre diversas outras instâncias que compreendem a
atividade musical.
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Todas as instâncias previamente dispostas constelam em diversos pontos de
análise que compreendem a vivência musical independente na cidade de Curitiba.
Portanto, a presente dissertação pretende, a partir de coleta de dados pela via de
entrevistas semi-estruturadas e analisando-as pela metodologia de análise de conteúdo
e análise temática com auxílio do software NVivo.
A separação dos capítulos segue essa proposta, buscando estruturar um
arcabouço teórico que permita delimitar as principais características que atravessam o
fenômeno que é objeto do estudo. Para isso, o primeiro capítulo busca estruturar o
conceito de cenas musicais, com os processos que culminaram na formalização do
termo, de suas principais características, conceitos que podem ser trabalhados de forma
complementar, entre outros tópicos importantes para compreensão dos elementos que
compõem essa realidade musical. Partindo dessa composição de perspetivas teóricas,
são estabelecidos os objetivos, hipóteses e metodologia da presente investigação no
capítulo dois.
Em seguida, o capítulo três propõe compreender as características identitárias
dos entrevistados durante a coleta de dados, percebendo suas inserções em diversos
grupos na cidade de Curitiba, além da realização de uma análise sobre o volume de
dados coletados a partir das entrevistas acerca de cada tema contemplado nas
entrevistas. O capítulo quatro se dispõe de caracterizar o fenômeno da cena musical na
cidade de Curitiba, com as características de ser músico na cidade, seus ciclos, meios de
divulgação, públicos, entre outros elementos. O capítulo cinco analisa as características
territoriais que envolvem as manifestações musicais na cidade, compreendendo as
relações da população com a cultura local, os locais de vivência musical, as relações com
instituições públicas, atividades desenvolvidas em paralelo ao ser músico e as perceções
acerca das diferenças da realidade musical curitibana em comparação com outras
capitais brasileiras. O capítulo seis busca identificar e caracterizar os projetos musicais
dos entrevistados, com suas respetivas histórias de vida, desenvolvimentos musicais e
apresentações e definições dos projetos, para então se realizar uma conclusão acerca
do material analisado na presente investigação.
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1. Um conceito analítico-metodológico: a cena musical
1.1.Trajeto até a cena
O presente capítulo é inspirado de forma central na tese de doutoramento de Paula
Guerra (2010), centrando-se no desenvolvimento dos debates que culminaram na
inauguração do termo “cena” para investigar acerca das culturas musicais urbanas
contemporâneas. O panorama apresentado busca refletir principalmente no que tange
as dinâmicas nos debates teóricos acerca das análises dos objetos musicais, com suas
contínuas críticas e ressignificações, até resultar no termo delimitado como guia para a
presente investigação. A justificativa do presente mapeamento localiza-se, então, na
premissa de compreendendo os debates do campo científico sobre o tópico, possa haver
um maior domínio teórico e metodológico sobre o conceito designado.
De início, é proposto refletir sobre conceitos teóricos que auxiliam na
contextualização e conceituação dos estudos sociais que envolvem objetos musicais. A
obra de Becker (1974, 2008) permite contextualizar teoricamente esse olhar sobre os
campos musicais. Partindo de sua teorização dos art worlds (mundos das artes), o autor
explora como o fazer artístico deve ser contextualizado em suas diversas manifestações,
como, por exemplo, ao analisar uma sinfonia, deve-se atentar sobre todos os processos
coletivos que envolvem a sua realização, seja pela criação dos instrumentos, dos
espaços, dos diversos ensaios, da relação com o público, etc. (1974: 767).
Para Becker (1974), ao analisar-se os art worlds, deve-se atentar acerca das
convenções partilhadas entre seus membros, já que elas permitem e definem os
processos artísticos. Essas convenções não são apenas definidas e dialogadas entre os
produtores, mas por todos os atores sociais, incluindo consumidores, que fazem parte
dessa realidade musical comum. Isto dificulta as transformações estéticas dentro desse
contexto, já que, muitas vezes, quem fugir dessas regras internas acaba por incentivar e
permitir um crescimento interno dentro dessas estruturas para quem as atende.
Focalizando nesse aspeto holístico de olhar os fenômenos musicais, torna-se propício
ativar a obra de Small (1998), que defende o uso do termo musicking (“musicar”) acerca
das várias instâncias que compõem os processos musicais, dos espaços em que ocorrem
14

até as pessoas que participam, como o público, os músicos, entre tantos outros
elementos que alteram e definem a experiência musical.
Outro alicerce importante para a análise do campo musical se dá pela obra de
Bourdieu (1996a), que, como exemplificado em Guerra (2016), utiliza seu conceito de
campos para perceber as manifestações artísticas, compreendendo-o como uma arena
cultural de contínuas disputas de força a partir das características específicas das
relações sociais que o compõem. Há um reconhecimento pelas partes que estão
inseridas nessa estrutura sobre os posicionamentos e objetos simbólicos que possuem
valor dentro dessa dinâmica, sendo cada agente em si um espaço de possibilidades. Os
indicadores de gosto e apreciação cultural em conjunto com o poder econômico atuam
dentro do campo em relação com outros atores sociais, sendo que isso só é possível a
partir do habitus partilhado entre os atores sociais que estão inseridos nessa mesma
estrutura social, partilhando assim modos de vida e perceção similares e reconhecendo
suas posições no campo (ABREU et al, 2017).
O trabalho de Bottero & Crossley (2011) auxilia a elucidar como os trabalhos de
Becker e Bourdieu podem atuar de forma complementar, já que permitem uma
descrição dos mecanismos simbólicos e de poder que atuam dentro do campo em
conjunto com as condições materiais e dinâmicas de rede que são estabelecidas entre
os atores sociais para a formulação das obras e seu respetivo consumo pelos pares. Esse
olhar ecoa a proposta de Guerra, Alves & Souza (2017) pois, “a música, os seus atores,
posições, criações, mediações podem ser uma arena por excelência para o
entendimento das reconfigurações sociais e identitárias contemporâneas” (2017: 115).
A perspectiva no estudo de Guerra (2018) define o olhar da presente investigação:

Assim, defendemos uma abordagem compreensiva que pressupõe o interesse pela
perspetiva dos agentes sociais, pelas relações de sentido que eles têm com o musical,
pois compreender é apreender as ações sociais no contexto da experiência quotidiana
do musical. A ambição última foi, assim, considerar que os fatos musicais são,
simultaneamente, produtores e recetores de transformações sociais, porquanto
“mundos da arte” acolhem e exteriorizam normas e convenções sociais, fazem parte da
dinâmica mais profunda que dá corpo e ser a todos os objetos artísticos, por mais que
seja eternizado um discurso de senso comum contrário a esse posicionamento (Guerra,
2018: 391).
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Iniciando uma proposta de definição desse fenômeno musical específico,
nomeado de “cenas” musicais, torna-se incontornável explorar a produção de Bennett
& Peterson (2004). Os autores ressaltam como na sua formulação é vinculada
diretamente sobre os contributos de Pierre Bourdieu e Howard S. Becker, em que, ao
analisar os consumos musicais locais, percebem o contraste com a indústria musical
multinacional, focalizando na coletividade que envolve o fazer musical constituído pelos
músicos, instituições e fãs. Essas formações, como analisam os autores, tornaram-se
possíveis a partir da revolução digital e do desenvolvimento das práticas do-it-yourself
(DIY, ou “faça-você-mesmo), democratizando o fazer musical e sua distribuição,
possibilitando a constituição de redes locais e globais. Essa forma de agir culturalmente
é reiterada por Bennett & Guerra (2019), que percebem a iniciativa desse modo de
atuação a partir do movimento punk nos anos 1970, sendo apropriado por outros
gêneros ao longo dos anos e se tornando não apenas um produto cultural, mas um modo
de vida distanciado do mainstream neoliberal.

1.2. Teorias subculturais e os CCCS

É possível perceber, de acordo com Guerra (2010), como até a década de 1960
não se podia falar propriamente de culturas juvenis no Reino Unido, sendo apenas por
volta desse período em que há um desacreditar dos jovens acerca dos valores da
sociedade em que estavam inseridos para criar seus próprios mundos culturais e,
subsequentemente, as diversas subculturas juvenis. Isso se deu principalmente pela via
da música, nomeadamente pelo rock’n’roll, que apresentava uma promessa de novas
possibilidades de mundos e sociedades, buscando materializar diversos sonhos
adolescentes. A autora ressalta, portanto, como a análise subcultural é central nas
investigações acerca da música popular jovem, como o pop rock e, portanto, deve-se
atentar para compreender como estruturam-se os estudos dessa abordagem para dar
início a um panorama geral de como os estudos acerca de culturas musicais juvenis se
dá na contemporaneidade.
16

De acordo com Guerra (2010), pode-se perceber duas tradições sociológicas
distintas acerca das investigações sobre subculturas: a estadunidense e a britânica. Nos
EUA esses processos são percebidos como resultados advindos de transformações
urbanas, havendo um enfoque, de acordo com Coulon (1995), sobre os
comportamentos de juventude desviante, e seus resultados estão principalmente
atrelados para fomentar a transformação urbana. A Escola de Chicago demonstrava,
sobretudo, uma preocupação sobre o ambiente urbano, que, em decorrência de sua
desorganização, instabilidade e enfraquecimento de normas tornava-se um ambiente
propício para o surgimento de subculturas (Muggleton, 2007).
Nesse contexto, Albert Cohen (1966) reitera como as subculturas representam
valores e normas interiorizados por seus membros, criando novos quadros referenciais
sobre sua vivência cotidiana. Seguindo essa linha Cloward e Ohlin (1960) ressaltam a
lógica interna que é fomentada nessas subculturas, que é de como o desajustamento
social não está nos sujeitos que compõem essas culturas, mas na estrutura social ampla
na qual estão inseridos. Como Guerra (2010) ressalta, essa visão funcionalista
estadunidense é marcada pelo determinismo, mapeando as manifestações subculturais
para limitar a emergência delas, fato reiterado por Williams (2007). Os limites dessa
abordagem são ressaltados por Bennett (2018a), já que atualmente, ao tentar perceber
de forma rígida esses fenômenos pode-se perder a perspetiva de diversas apropriações
de elementos subculturais ou de DIY para sua transformação em capital econômico, não
sendo apenas para manifestações identitárias subversivas. Além disso Woodman e
Bennett (2016) reiteram a falta de um olhar sobre dinâmicas de gênero e raça nas
estruturas subculturais, explicitando a necessidade desse olhar em uma investigação
que se debruça sobre esses fenômenos musicais.
Enquanto isso, na realidade britânica o Centre for Contemporary Cultural Studies
(CCCS), da Universidade de Birmingham, buscou alicerçar os estudos de subculturas com
a investigação sociológica, indo além da compreensão das culturas juvenis a partir das
normas sociais de adultos (Bucholtz, 2002). O contexto foi influenciado principalmente
pela Revolução Industrial, e assumindo uma estratégia transdisciplinar com diversas
áreas do conhecimento, como a Semiótica, a História, a Antropologia etc.
17

Guerra (2010) ressalta como o CCCS possui como principais áreas de pesquisa os
processos identitários, as subculturas urbanas, os estudos sobre a mídia e as culturas
populares, buscando o empoderamento populacional a partir do fomento de olhar
crítico para transformação das condições de vida. Tagg & Clarida (2003) explicitam que
o Centro também buscava analisar e documentar as práticas cotidianas das classes
populares, compreendendo sua subversão e resistência sobre o modelo cultural
hegemônico. Guerra (2010) observa como esse movimento permite que a vida cotidiana
tome a centralidade dos estudos, fenômeno que era secundarizado na Sociologia até
então.
A classe é percebida enquanto um elemento fundador da cultura juvenil,
tomando um local central nessa linha dos estudos subculturais britânicos, como
apresenta Bucholtz (2002). Deixa-se de perceber a subculturas enquanto um ato
desviante, mas uma resistência que reflete a luta de classes, dando continuidade sobre
os processos que foram vivenciados por seus pais (Williams, 2007). É reiterado por
Guerra (2010) como os investigadores de Birmingham focam seus esforços na análise
das relações dos jovens com a cultura dominante enquanto contínuas opressões,
conflitos e lutas, percebendo todas as subculturas por esse prisma (Guerra & Quintela,
2016). Uma crítica possível sobre esse modelo é estabelecida por Woodman e Bennett
(2016), que reiteram como os CCCS percebem de forma mais estática e rígida a pertença
sobre um grupo cultural, quando na realidade pode-se observar uma maior fluidez dos
indivíduos sobre diversos grupos e pertenças, vivenciando diferentes tribos, estilos de
vida e cenas.
Porém, é possível perceber uma nova dimensão ao explorar o trabalho de
Hebdige (1979), que percebe classe como apenas mais um dos elementos e processos
que constituem as subculturas, observando, em conjunto, os processos de hibridização
e apropriação entre subculturas, resistindo sobre as investidas da cultura dominante.
Partindo de uma nova perspectiva, para Hebdige a cultura dominante é posta em um
campo de relações de poder, não sendo isolada, estando em uma disputa dinâmica em
relação aos estilos, gerações, grupos identitários, entre outros fatores. Porém, uma
crítica possível ainda sobre a abordagem de Hebdige, como Guerra (2010) ressalta, diz
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respeito sobre sua apresentação de subculturas com uma rigidez geográfica e temporal,
caracterizando as subculturas de forma homogênea, subestimando seu potencial
dinâmico de mudança.
Outra perspetiva alternativa pode ser localizada no trabalho de Sarah Thornton
(1996), que defende o uso da abordagem de Pierre Bourdieu acerca das diversas
espécies de capital para compreender uma comunidade, como uma subcultura, com
suas próprias dinâmicas, papéis e estruturas. Nessa adaptação da teoria boursiesiana
sobre o gosto enquanto estratégia de distinção de classe em um contexto de juventude,
em que códigos de vestimenta ou outros elementos materiais ganham destaque no que
diz respeito sobre as disputas de capitais simbólicos dentro dessa estrutura social, sendo
nomeado de capital subcultural esses elementos, seus valores e suas disputas dentro
das subculturas musicais, permitindo inserir a teoria de Bourdieu na sociologia da
música. Jensen (2006) percebe como esse termo é de imensa relevância em um
enquadramento sociológico, pois permite perceber as diversas diferenciações
hierárquicas de entrelaçamentos de estruturas sociais variáveis que influenciam na vida
dos jovens, junto de suas apropriações para agenciamento por parte dos agentes sociais.
Portanto, torna-se possível identificar critérios de reconhecimento e de relacionamento
entre as subculturas e as circunstâncias sociais nas quais a subcultura está inserida. Essa
noção é reiterada por Bullen & Kenway (2005), que percebem como uma multiplicidade
de pontos de vista operam em um espaço social, em que os sujeitos se apropriam dos
capitais a sua disposição para vivência na subcultura na qual estão inseridos.
É explorado por Brake (1980) como nessas subculturas jovens são procuradas
soluções culturais para resolução dos dilemas materiais, surgindo uma resistência
simbólica sobre o espaço, como pela via de vestuário, por exemplo. Guerra (2010), nesse
sentido, reitera como as subculturas devem abarcar a identidade e a autenticidade,
junto das suas hierarquias identitárias dentro dessas dinâmicas próprias do grupo,
permitindo um olhar que contempla os processos espaciais e dos circuitos de afirmação
dos sujeitos.
Ao observar a falta de destaque que a música possui em diversos estudos
subculturais, Guerra (2010) apresenta uma crítica sobre a percepção generalizada dos
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objetos musicais enquanto pertencentes apenas ao mundo do entretenimento. Além
disso, a pesquisadora ressalta a ausência de distinção entre ação e agência por parte da
estrutura metodológica e analítica dessa abordagem. As diversas críticas possíveis ao
modelo surgem com maior protagonismo, assentando sua ênfase nas atividades
cotidianas dos jovens enquanto mantém uma abordagem epistemológica crítica aos
estudos subculturais. Essa abordagem crítica recupera as falas estabelecidas
previamente por Bennett (2018a) e Woodman e Bennett (2016), ressaltando as outras
formas que os sujeitos podem se relacionar com as subculturas, sua relação com a
transformação em capital econômico, suas diversas pertenças possíveis e a necessidade
de contemplar uma crítica que envolva dinâmicas de gênero e de raça.
É ressaltado por Guerra (2010) como essas novas abordagens assumem uma
premissa transversal e descentralizada relativamente à resistência, aqui entendida
enquanto elemento fundador das subculturas, já que dicotomiza as diversas identidades
juvenis. Apesar disso, a autora relata como essa característica não elimina o fator de
resistência em determinadas subculturas, mas que elas são caracterizadas de diversas
outras formas que não eram contempladas pelo CCCS.

1.3. O pensamento pós-subcultural e sua crítica.

Contemplando toda a complexidade que abarca os estudos de subculturas,
principalmente da juventude e seus comportamentos (O’Connor, 2007), é reiterado por
Guerra (2010) como os estudos sociológicos dispõem de importantes ferramentas para
investigar o fenômeno, já que assim dá voz a diversas manifestações culturais. E dentro
dessas manifestações culturais, as músicas possuem um papel central, onde é
demonstrado o sentido para mundo que é vivido pelos sujeitos que compõem esses
movimentos, gerando novos vínculos sociais a partir do contato musical, que, por sua
vez, direciona um caminho de vida e de constituições de redes de sociabilidades.
Portanto, os estilos musicais são apropriados enquanto ferramentas de reconfigurações
identitárias, fator base para a formação de subculturas.
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Considerando todas essas dimensões, Guerra (2010) ressalta como, para
elaborar acerca da formação de subculturas, das funções que os jovens desempenham
nelas e todos os elementos que compõem esse fenômeno, os termos até aqui
apresentados tornam-se, de uma forma ou outra, insuficientes para analisar os coletivos
formados em torno dos objetos musicais. Em decorrência desse dilema, novos termos
são formados para analisar esses processos, como cenas, tribos ou neo-tribos.
Nesse contexto, é defendido por Bennett (1999a; 2004a) o conceito de neo-tribos,
compreendendo grupos juvenis enquanto agrupamentos temporários, ressaltando seu
caráter flutuante e instável. O conceito de tribo e neo-tribalismo contemporâneo pode
ser mapeado a partir do trabalho de Maffesoli (1988), que advém de uma perspetiva de
fenômeno que ocorre a partir do declínio do individualismo na sociedade. Como
defende o autor, as neo-tribos podem ser percebidas como comunidades emocionais,
marcadas pela transitoriedade e emoções compartilhadas, realizando desejos de
pertença com intensa velocidade, havendo circulação de sujeitos por vários grupos
sociais, caracterizando como indivíduo multifacetado, reiterando seu caráter efêmero
do nomadismo contemporâneo. Maffesoli (2016) apresenta, o fenômeno de tribos
urbanas se apresenta na realidade de forma incontestável, apresentando suas
características específicas nas manifestações da juventude, que pode ser aproximada
com um olhar antropológico acerca das constelações tribais que são estabelecidas em
grupos de jovens, em que características éticas e estéticas são centrais para estabelecer
grupos sociais que se apresentam na realidade cotidiana.
Como Mafesoli (2021) irá debater, na base das representações e ações dos indivíduos
que constituem as neo-tribos há uma coletividade sensível, com uma lógica extra que
serve como base para a existência social em um nível pré-reflexivo e pré-consciente. Há
uma ética que atravessa os sujeitos que compõem esses grupos, em que o
reconhecimento do sujeito emerge a partir do seu contexto e dos seus contatos
externos. Essa perspetiva de movimento tribal, portanto, além de envolver uma
manifestação estética do corpo, também apresenta uma ética estável, com
comprometimento dos seus integrantes. Porém, como Bennett (2005) irá reiterar, esses
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grupos também são compostos por sujeitos heterogêneos, com suas próprias trajetórias
de vida, algo que caracteriza de forma central o agrupamento de neo-tribos.
É defendido por Moreira, Quintela e Guerra (2016) como os meios de
comunicação são de imensa importância para as subculturas, permitindo atualizações
da dinâmica local a partir de uma ótica translocal, fazendo com que a internet, junto das
revistas fanzines e televisão, tragam novas formas de participação e envolvimento que
não seja preso sobre as dinâmicas geográficas. Porém, mesmo em uma dinâmica
translocal, os rituais ainda se apresentam como importantes componentes das
subculturas, se apropriando e invertendo significados de bens de lazer (Williams, 2007).
As tribos possuem claramente uma delimitação entre seus pertencentes e quem
está fora do grupo social, como reiteram Costa, Tornero & Tropea (2000), refletindo a
própria formação da cidade na qual estão inseridos, que atravessa uma crise em
decorrência dos processos de globalização que descentraliza o espaço enquanto
principal ferramenta de construção identitária, gerando a necessidade de busca de
novas fronteiras interiores. Guerra (2010) reitera como essa tendência de tribalismo
urbano surge como reação dos grupos sobre a frágil coesão social na
contemporaneidade.
Ao refletir acerca das tribos urbanas, Guerra (2010) ressalta como os jovens
desses espaços urbanos encontram em seus grupos valores específicos para formar um
“eu”, definindo uma defesa de valores no território no qual estão inseridos. As novas
tribos urbanas, como apresentado por Costa, Tornero & Tropea (2000), ao afirmaremse como interclassistas, há uma complexificação do grupo que abarcam aspectos que
vão além dos propostos pela CCCS. Guerra (2010) ressalta como há uma contradição
contínua no tribalismo, há uma contínua fuga de uniformidade, enquanto se adequa
sobre o grupo em que se insere, vestindo os signos do grupo.
É ressaltado por Bennett & Peterson (2004) como o conceito de neo-tribalismo
torna-se mais propício ao investigar essas realidades em detrimento do termo
subculturas, pois enquanto subculturas sobrevalorizam a coerência e rigidez dos grupos,
o neo-tribalismo consegue ir além dessa limitação ao capturar as dimensões instáveis
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inerentes sobre a realidade contemporânea. Os autores ressaltam como o tribalismo
remete sobre um estado de espírito que atravessa os estilos de vida, explorando como
as identidades são não apenas constituídas, mas vivenciadas, não sendo tão rigidamente
marcadas e definidas em comparação com as subculturas.
Porém, ao complementar essa análise pela perspectiva de Nilan (2004), percebese que a identidade jovem ainda é muito constituída em escala local, incorporando
elementos tradicionais e modernos, que se apropriam da cultura juvenil global
enquanto ferramentas e recursos, que não concretizam ou definem sua dinâmica local.
Reitera-se o caráter híbrido apresentada pela autora, que percebe como a juventude
articula novas formas e manifestações culturais nesse movimento do tribalismo,
reinventando coletividades.
Guerra (2010), portanto, pondera que as abordagens de tribos e neo-tribalismos
impedem de um retorno sobre as abordagens puras de subculturas ao abordar as
manifestações culturais contemporâneas, já que esses conceitos reconhecem a
instabilidade e a temporalidade das filiações atuais. Há um reconhecimento da
dispersão das culturas juvenis nas dinâmicas urbanas, dificultando seu estudo e
mapeamento de espaços específicos para análise dos fenômenos. A autora, por fim,
reconhece na proposta de Feixa (1999) mais um contributo, em que a partir dos
condicionamentos sociais, identificados em classificadores como gênero, raça, classe
social, etc, são entendidos enquanto direitos e deveres sociais que os jovens se
apropriam enquanto qualidade estética e utilizam-se enquanto ferramenta de
construção identitária. O autor percebe como o primeiro fator que agrega grupos
urbanos juvenis surge em relação ao peso geracional, em que há uma
contemporaneidade comum sendo vivenciada e um passado comum, de imensa
importância para gerar a identidade enquanto grupo.
Uma crítica possível acerca do tribalismo e das neo-tribos se dá pelo trabalho de
Hesmondhalgh (2005), que aponta como outras formas de relação entre gosto e gêneros
musicais podem ser formados sem perder de perspetiva a identidade coletiva que é
formada a partir dos fenômenos musicais. Nessa crítica, o autor ressalta como o estudo
de música popular deve contemplar o estudo da juventude, mas não apenas, sendo
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também atravessada pela sociologia da família, da educação e das artes. É defendido
como o conceito de cena se apresenta como mais adequado para investigações desse
caráter, já que há um novo entendimento de coletividades musicais em suas relações
com o espaço e o local, gerando novas formas de perceber as estéticas urbanas
contemporâneas.
Partindo desse percurso teórico, o próximo capítulo irá estruturar-se acerca do
conceito teórico no qual o presente trabalho apropria-se para pautar toda a investigação
acerca da cultura musical curitibana independente: o das cenas.

1.4.A cena musical
Para caracterização do fenômeno no qual a presente investigação irá debruçar-se, é
evocado, novamente, o trabalho de Guerra (2010). A autora relata como, a partir dos
anos 1990, o termo cena é utilizado de forma cada vez mais prevalente nas diversas
áreas que se propõem a analisar os fenômenos que envolvem a produção e consumo de
música contemporânea, com seus rituais e práticas. É principalmente a partir dos
trabalhos de Will Straw (1991) e a Barry Shank (1994) que o termo ganha força,
apresentando, novamente, uma melhor alternativa sobre o conceito de subcultural,
como o final da última secção demonstrou. Como defende Guerra (2010), é errôneo
perceber que o termo surge como fortemente vinculado sobre as manifestações de
lugares específicos, enquanto em outros casos situa-se na proposta de analisar um
espaço cultural que transcende as barreiras geográficas.
É ressaltado por Guerra (2010) como como a transnacionalização acentuou a
desestabilização dos ordenamentos sociais e das fronteiras bem definidas sobre os
atores sociais e suas identidades, reiterando o caráter central que a natureza relacional
da identidade assume no debate sociológico. Nesse contexto, Will Straw (1991) reitera
a eficiência do conceito cena no debate cultural, principalmente por conta das barreiras
invisíveis e elásticas que ocorrem nesses contextos, explicitando a necessidade da
flexibilidade ao analisar os fenômenos musicais, contemplando: os valores
personificados pelos músicos; tipo e volume dos negócios gerais e específicos; nível de
envolvimento na cultura musical, entre outros fatores. Straw (1991) explicita como na
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cena constelam-se diversas práticas musicais com diferentes graus de distinção,
interagindo com processos de acordo e diferenciação, tendo um objetivo de
comunicação através das alianças estabelecidas entre os sujeitos que compõem o grupo.
É também defendido por Straw (1991) como as cenas podem ser locais e
translocais, sendo um espaço cultural de orientação para as associações de gêneros e
estilos entre pessoas durante o cotidiano. É observado por Stahl (1999) como na cena
há, então, uma perspectiva mais alargada de práticas e sensibilidades em contraponto
às noções de subcultura ou tribo, principalmente no que diz respeito sobre as práticas
musicais. Para Bennett & Peterson (2004), as cenas explicitam a complexidade das
manifestações musicais contemporâneas urbanas em suas especificidades. Os autores
reiteram como é um conceito que, inclusive, já foi apropriado por um público mais
amplo, seja por músicos, jornalistas ou por quem vivencia os espaços, descrevendo os
clusters analisados de forma mais consciente para todos os membros que os compõem.
Straw (2015), ao defender as cenas enquanto espaços de reunião, percebe como
se vivenciam fenômenos culturais com uma coerência comum, fato necessário para
diferenciar-se de outras cenas ou de cenas em processo de autonomização. Além disso,
o autor ressalta como as cenas fazem a atividade cultural visível e decifrável, levando
produções privadas para o público, dentro de seus contextos de sociabilidade e
interação.
Quem leva além ao conceito de cena enquanto ferramenta metodológica é Frith
(1996), reiterando o caráter de ferramenta para constituição identitária da música,
tornando um local difuso nos diálogos globais com o local para compreender o que seria
a demarcação/distinção que deve se exercer no exercício musical e qual é o ponto de
partida para essa elaboração. Nessa dinâmica, Guerra (2010) ressalta o papel das novas
tecnologias acerca da reconfiguração do espaço, permitindo novas sociabilidades nos
espaços virtuais e suas conexões a partir de gostos comuns, gerando mais um elemento
que conjuga o local com o global e modifica o local sem abandoná-lo na análise. Os
fenômenos musicais, então, acabam por constelar as dinâmicas não apenas da internet
como modificadoras da dinâmica do local geográfico, mas também dos fenômenos
globais e nacionais (Harnish In Hudson, 2006).
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Como Mattar (2003) irá ressaltar em seu estudo acerca dos consumidores de hiphop em Singapura, é possível perceber como tecnologias como a internet permitem que
identidades subculturais possam transcender seus limites geográficos. Nesse
movimento, o estudo permite perceber como há uma suspensão da identidade local
para a adoção de uma identidade local em momentos de contato com públicos de outros
países, partindo principalmente da apreciação estética dos objetos musicais enquanto
ponto comum, sendo as identidades locais invocadas a partir de divergências internas
nesses grupos.
O trabalho de Born e Haworth (2017) permite analisar como, também, a internet
transforma as práticas musicais de forma em até criar práticas que são baseadas no uso
das redes, em gêneros musicais como vaporwave e chillwave. Novas formas criativas,
estéticas e comunicativas são constituídas nessa dinâmica e gera-se, portanto, novas
mediações musicais no ambiente digital.
Kruse (2010) irá apontar como a tecnologia auxilia para os participantes da cena
em estabelecer interações sociais entre os participantes que residem em locais
próximos da cena. Esse fenômeno facilita a formação de cenas musicais locais, pois
torna-se possível conhecer seus participantes de forma virtual antes de seu contato nos
ambientes físicos, mitigando alguns elementos que podem dificultar o contato
interpessoal, como o constrangimento público e os ruídos de ambiente. O virtual, nesse
contexto, auxilia e fortalece os contatos locais, com suas características próprias,
conectando membros que estariam desconectados de outra forma. Esse fator é
reiterado por Herschmann (2018), que ao analisar as cenas musicais na cidade do Rio de
Janeiro percebe que, ao passo que as novas tecnologias de informação e comunicação
afetam a vida social, o espaço continua sendo um elemento indispensável para
compreender a construção das sociabilidades que se formam em torno da música.
Para compreender as dinâmicas que devem ser exploradas no presente estudo,
recupera-se o trabalho de Peterson e Bennett (2004), que destacam como há três
categorias possíveis para uma cena: local, translocal e virtual. A cena local surge em um
diálogo mais próximo com os elementos previamente elaborados de culturas juvenis,
com locais geográficos específicos, enquanto a translocal se estabelece a partir de uma
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comunicação entre locais diferentes e que refletem formas distintas de gêneros
musicais e estilos de vida. Por fim, a cena virtual surge a partir do abandono do espaço
físico, se apropriando, principalmente, da internet.
Um bom exemplo acerca das cenas locais pode ser localizado no trabalho de Sara
Cohen (1991) sobre a cidade de Liverpool, enquanto o trabalho de Kruse (1993) é
importante para se analisar o uso do translocal, em que dinâmicas de gêneros musicais
ocorrem em locais geográficos distintos, mantendo expressões estilísticas. No que diz
respeito a cenas virtuais, Guerra (2010) permite perceber as mudanças da vida cotidiana
a partir do advento da internet, alterando noções de espaço-tempo e tornando-se
translocal e transtemporal. Pode-se perceber, portanto, uma maior aproximação das
cenas locais e translocais do que em relação sobre as virtuais, que possuem dinâmicas
mais distintas.
Driver e Bennett (2015) discutem como também, ao pensar as cenas musicais,
deve-se pensar nos gestos corporais e os comportamentos dos participantes em suas
manifestações físicas. Nas cenas, os movimentos dos corpos dialogam diretamente com
as identidades que os sujeitos constituem em conjunto com seu grupo social, gerando
um significado existencial. Portanto, pensar os corpos é também pensar nas
manifestações das cenas e de refletir como suas configurações afetivas atravessam suas
práticas culturais, compreendendo outros sentidos que fazem a cena se constituir e ser
mantida ao longo do tempo.
Como Guerra (2010) ressalta, utilizar o conceito de cena como instrumento
interpretativo requer um cuidado a mais para conceber a interconectividade entre os
atores sociais e os espaços que permeiam nas cidades, analisando as dinâmicas em suas
diversas instâncias, como sociais, econômicas e institucionais, que atravessam o fazer e
fomento de atividades artísticas. O conceito permite mapear as relações das cenas
musicais com outras manifestações artísticas que ocorrem no local e fora dele,
enfatizando o caráter heterogêneo e os pontos comuns das relações que são
estabelecidas pelos sujeitos que compõem a cena. Como Paul Hodkinson (2002)
demonstra, deve haver o cuidado ao analisar essas dinâmicas por ainda haver uma
presença viva de sujeitos e grupos efêmeros e de maior compromisso e continuidade.
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Buscando resolver esse dilema, Hodkinson (2012) propõe que, para compreender
dinâmicas coletivas ou subculturais, é necessário compreender como esses grupos se
inserem em amplas biografias individuais, percebendo como os indivíduos se conectam
e formam comunidades culturais de jovens em conjunto e como esses processos
moldam suas vidas e suas filiações aos grupos.
Como ressaltam Born & Hesmondhalgh (2000), a análise de objetos musicais deve
buscar um olhar interdisciplinar, a análise por essa lente permite perceber as
desigualdades que atravessam as dinâmicas musicais, havendo implicações culturais
decorrentes de assimetrias de poder entre os atores sociais. Analisar uma cena musical
inserida na realidade brasileira deve, necessariamente, estar acompanhada de um olhar
crítico sobre a história e os processos de formação social locais, que intrinsecamente
carregam diversas desigualdades.
Bottà (2020) demonstra como essa formação de cenas musicais locais permite
ressignificar o espaço urbano, apresentando novas perceções e formas de vivência sobre
ele, permitindo o desenvolvimento de novas atmosferas e vínculos afetivos. Há o
desenvolvimento de uma narrativa comum, principalmente decorrente da música ser
um produto cultural e social, e como, a partir da materialidade vivenciada no espaço
público comum, torna-se possível o trabalho de reconfiguração do espaço por parte dos
atores sociais que compõem a cena musical. Desde o desenvolvimento de novos estilos
de vida até a formação de carreiras que decorrem dessas práticas comuns sobre as cenas
musicais, novas possibilidades são formadas acerca da vivência na cidade, tomando uma
atitude ativa sobre seu próprio local e como ele pode tornar-se alinhado com as
expectativas de quem o vivencia a partir dos atos simbólicos promovidos pelas cenas.
O trabalho de Tarassi (2018) acerca das carreiras de música independente na
cena de Milão permite perceber algumas características centrais nessa forma de
vivência da cena musical. A carreira profissional e artística nesse contexto foi percebida
como baseada nas relações que o sujeito estabelece com seus pares, adquirindo capital
relacional ou social, fato central pois é um trabalho e um público em que as habilidades
não podem ser determinadas de forma prévia, sendo sua avaliação derivada de início
principalmente a partir das relações que o sujeito estabelece no seu cotidiano. Diversas
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oportunidades surgem a partir desse contato, como o reconhecimento de talento e sua
legitimidade simbólica, sendo também a partir dos contatos em que os trabalhos na
cena surgem, a partir da comunicação facilitada entre os membros do grupo.
É ressaltado por Tarassi (2018) como os trabalhos nessas condições, em geral,
apresentam alta flexibilidade, centrando-se geralmente em freelances ou contratos de
períodos curtos, além de diversos trabalhos sem remuneração para poder estabelecerse nas redes de contatos da cena. Por conta disso, diversos participantes acabam por
assumir múltiplas identidades profissionais, não se resumindo apenas sobre a artísticamusical, para poder se sustentar enquanto constroem um sistema de reputação em seu
grupo.
Para a presente investigação, portanto, serão contemplados os trajetos de vida, as
dinâmicas e relações sociais, a relação com a cidade e a constituição de grupos sociais
vinculados com música para compreender como os músicos dialogam e estruturam sua
vivência e prática na cena musical e com a cidade como um todo. Compreendendo a
complexidade que envolve o tópico, também serão percebidas as diversidades de classe,
gênero e raça em conjunto com a flexibilidade da cena para compreender como esses
fatores afetam as vivências dos indivíduos que compõem a dinâmica musical local, para
posterior análise.

1.5.Cenas em Curitiba? Relatos de uma relação complexa

Ao estruturar um panorama acerca das manifestações musicais em Curitiba, é
possível perceber como diversas realidades diferentes se constelam na formação desse
quadro, atravessando elementos distintos que coexistem na realidade local. Florenzano
(2019) ressalta como Curitiba se beneficiou da realidade musical alternativa nos anos
1970, que ao se desprender da grande mídia, promoveu a abertura de espaços para
bandas e cantores independentes vindos do Brasil, principalmente quem não possuía
vínculos com gravadoras de médio e grande porte, se beneficiando pela liberdade
editorial desse contexto alternativo.
29

Estivalet (2020) apresenta Curitiba enquanto uma cidade que se projetou
nacionalmente no rock underground nos anos 1990, chegando a receber alcunhas como
a “Seattle brasileira”, remetendo a emergência do grunge enquanto fenômeno global
enquanto guia para a produção independente local. Porém, como o autor apresenta, no
decorrer das duas décadas seguintes houve uma diminuição de relevância da cidade em
relação ao cenário nacional, gerado por um público desinteressado, pela carência de
polícias públicas efetivas, ausência de identificação regional e poucas oportunidades de
sustento por parte dos artistas pela carreira musical. Gera-se, nesse fenômeno, uma
perspetiva de que Curitiba seria apenas uma consumidora midiática da criação de outros
estados brasileiros.
É colocado em questão por Estivalet (2020) se Curitiba viria a gerar uma cena
musical, pois há um afastamento entre os artistas e das iniciativas culturais, que entram
em hiato meses após seu início. Seus, Mussak e de Barros (2014) ressaltam as
dificuldades enfrentadas por Curitiba no cenário musical independente pois, de acordo
com os autores, por não pertencer ao eixo Rio-São Paulo há uma dificuldade de
estímulos para se estabelecer no mercado musical, apesar de haver “a disposição das
bandas autônomas que procuram formas alternativas de produzir, divulgar e vender seu
trabalho” (2014: 11), se apropriando da internet para a realização da divulgação dos
materiais e para a localização de públicos na cidade, buscando promover um consumo
mais participativo.
Macan (2020), percebendo cena musical enquanto conceções que relacionam o
fazer musical com contextos em que ele está inserido, percebe a existência de uma cena
musical em Curitiba. Em relação ao rock, percebe como é um ambiente principalmente
masculino, em que mulheres participam geralmente como cantoras de bandas formadas
maioritariamente por homens, ou em grupos exclusivamente femininos. Porém, no
aspeto de público, não há uma disparidade tão aparente entre os gêneros. Além disso,
“com as trocas de experiências no grupo de pesquisa, a atuação frequente na cena e as
entrevistas realizadas, percebeu-se a presença diversificada de indivíduos inovadores na
cena musical rock de Curitiba” (2020: 284).
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É ressaltado por Macan (2020) como há poucos jovens atuando de forma
remunerada nesse cenário, além de que há uma cisão entre quem atua enquanto banda
cover e de música autoral, dificilmente dividindo espaços em locais de atuação.
Considerando a defasagem de remuneração que acontece na realidade curitibana, o
autor ressalta como cria-se um senso comum da profissão de músico enquanto hobby,
de entretenimento ao mesmo tempo que se trabalha. Sobre os espaços na cidade, o
autor percebe como há uma disposição quantitativa de locais de entretenimento
proporcional à renda da região da cidade que ocupam, existindo mais bares onde há
maior renda, havendo mais estabelecimentos na região norte em comparação sobre a
região sul.
No caso do hip-hop, Prudencio e Junior (2013) percebem um cenário de
desterritorialização a partir de uma negação sistemática da cidade em reconhecimento
do gênero enquanto parte de sua cultura, dificultando o acesso de artistas em editais,
por exemplo. Isso gera situações como:

Reagindo a esta desterritorialização simbólico-cultural, os atores do hip-hop se
reterritorializam através da organização de eventos em espaços públicos e privados,
formação de coletivos, posses, organizações não governamentais, e estruturação de
estúdios caseiros e selos para gravação e distribuição de suas produções. Assim, a
restrição se converte em oportunidade para a mobilização política (Prudencio & Junior,
2014: 89).

Além disso, Prudencio e Junior (2013) percebem uma desterritorialização dos
artistas para o ciberespaço, buscando oportunidades e identidades além do espaço
público em que estão inseridos. Resulta-se em um cenário em que o gênero é
“costurado pelo fio da comunicação a múltiplos territórios produzindo um territóriorede cuja forma é alterada pelas ações dos atores do hip-hop no espaço urbano e no
ciberespaço” (2013: 90). Seja por análise de letras (Carvalho, 2011) ou por trabalhos
etnográficos (Silva Junior, 2014) há uma contínua luta de reconhecimento por parte do
movimento enquanto constituinte da realidade curitibana, buscando inserir imagens e
pautas que destoam do projeto de “cidade-modelo” estruturado pela cidade, que
historicamente elimina essas identidades de sua propaganda oficial.
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2. Objetivos, hipóteses e método
A questão de partida que irá pautar a presente investigação é identificada em: Como
a vivência da cena musical alternativa curitibana nos últimos cinco anos reconfigura as
representações dos músicos acerca dos seus gêneros e subgêneros musicais, dos seus
protagonistas, dos seus espaços de representação e das suas instâncias de legitimação?
Essa pergunta permite perceber todas as dinâmicas e formas de estruturação das cenas
musicais alternativas curitibanas, quer seja a nível local, translocal ou virtual.
Para poder responder à questão proposta, são delimitados os seguintes
objetivos:
● Identificar e mapear os músicos/projetos musicais da(s) cena(s) musical(is)
alternativa(s) curitibana(s) nos últimos cinco anos, no que diz respeito aos seus
gêneros e subgêneros musicais.
● Demarcar e delimitar as pertenças territoriais e as redes entre os
músicos/projetos musicais da(s) cena(s) musical(is) alternativa(s) curitibana(s)
nos últimos cinco anos.
● Explicar e compreender a formação de cena(s) musical(is) alternativa(s)
curitibana(s) nos últimos cinco anos, de caráter local, translocal virtual e/ou
afetiva por parte dos músicos/projetos musicais.

Como Latour (2012) defende, as dinâmicas de rede na contemporaneidade atuam
de forma que as ações de qualquer ator social nela afetam seus membros de diversas
formas, reiterando a necessidade de mapear e caracterizar todos os elementos que
compõem o fenômeno para compreendê-lo. É ressaltado pelo autor, em conjunto, como
os objetos também possuem a potencialidade de impacto na rede, fato de imensa
importância ao estabelecer uma investigação que possui como fato central os objetos
musicais.
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Portando, as hipóteses desenvolvidas previamente a realização da pesquisa empírica
centram-se em:
● As transformações da(s) cena(s) musical(is) alternativa(s) curitibana(s) nos
últimos cinco anos foram diretamente impactadas pelas transformações
políticas a nível municipal, estadual e nacional.
● É possível traçar uma forte relação da(s) cena(s) musical(is) alternativa(s)
curitibana(s) nos últimos cinco anos com os processos criativos que surgem a
partir das cenas musicais de outras capitais brasileiras por conta do contato das
redes.
● Não há uma organização coesa contínua por parte dos músicos da(s) cena(s)
musical(is)

alternativa(s)

curitibana(s)

nos

últimos

cinco

anos

para

desenvolvimentos de coletivos, enquanto iniciativas privadas civis, que
permitam maior divulgação e oportunidades de trabalhos.
Para investigar os objetivos delimitados foram designadas diversas investigações,
que variam entre locais e momentos, para inspirar o desenho metodológico que permita
conhecer as manifestações sociais que atravessam a cena musical curitibana. Como
apresentado por Creswell & Creswell (2017), por envolver os significados que os atores
sociais atribuem sobre suas ações ou fenômenos sociais, de forma mais flexibilizada,
possuindo um estilo indutivo e construtivista, o presente trabalho situa-se enquanto
uma pesquisa qualitativa. Por conta desse fato, o desenho que será apresentado a seguir
foca-se em métodos e estratégias que dialogam de forma central com o olhar qualitativo
acerca do fenômeno das cenas musicais.
Um ponto possível de modelo para complementar o desenho metodológico pode
ser percebido em Cohen (1991). O estudo determina que, além de perceber as
complexidades que envolvem as relações sociais que envolvem os processos de fazer
musical, deve-se analisar como a música afeta em si o ambiente social a partir do
conhecimento musical estruturado no local. Isso permite perceber como a produção e
escuta musical transforma a realidade local, já que se deve conhecer como no espaçotempo determinado a significação e vivência musical é configurada, não havendo um
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modo homogêneo, mas heterogêneo e intrinsecamente localizado, envolvendo as
relações sociais e as respostas emocionais sobre os processos musicais.
A coleta de dados centra-se em entrevistas acerca das trajetórias de vida e
vivências de músicos na cidade de Curitiba, estabelecendo um guião de entrevista, que
está apresentado no Anexo 1, que busca compreender o que caracteriza as vivências
nas cenas musicais curitibanas, como seus meios de divulgação, públicos, perceções
sobre o futuro, uso e importância das redes, características específicas de ser músico na
cidade, etc. Também são pensadas as pertenças territoriais, como a perceção da relação
da população local com as manifestações culturais da cidade, os locais de vivência
musical, a relação dos músicos com instituições públicas e políticas, as atividades
desenvolvidas em paralelo com a música e as diferenças percetíveis entre Curitiba e
outras capitais brasileiras. Por fim, é indagado acerca da construção do gosto musical
dos entrevistados, a ligação de seu próprio desenvolvimento com o desenvolvimento
musical, as apresentações e definições de seus projetos junto de sua vinculação com
estética visual.
Acerca do processo de coleta de discursos, este se dará pela via de entrevistas
semiestruturadas que, por sua vez, possuem como principais pilares para seus
procedimentos no trabalho de Thompson (1992) e Bourdieu (1996b). Como defende
Bourdieu (1996b), deve prevalecer a desmistificação do sonho positivista de uma base
epistemológica fantasiosamente neutra e de total controle, fato que reverbera
diretamente no processo de entrevista, em que se coloca um jogo entre a perceção do
entrevistado sobre o que se visa conhecer em conjunto com a demanda do
entrevistador, devendo continuamente estar-se atento para evitar quaisquer violências
simbólicas que possam vir a ocorrer durante o processo de entrevista, estabelecendo
uma escuta ativa e metódica. O objetivo central nessa proposta é identificado
principalmente de não tornar natural e automática a relação social estabelecida no
momento da entrevista, já que existem diversos mecanismos que atuam nessa relação
específica, permitindo um desenvolvimento crítico acerca dos conteúdos que são
coletados a partir desse método de coleta de dados.
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Essa perspetiva apresentada por Bourdieu permite um aprofundamento ao
dinamizar com o trabalho de Thompson (1992). Torna-se explícita a necessidade de
preparo prévio para a realização das entrevistas, conhecendo e reconhecendo os
entrevistados em sua complexidade. As entrevistas devem ocorrer com perguntas
simples e diretas, com linguagem comum, evitando perguntas diretivas e mantendo um
ambiente de entrevista relaxado, buscando o modo como os informantes pensam e não
os direcionando para uma expectativa de resposta idealizada pelo entrevistador,
reiterando como o pesquisador deve estar em segundo plano primordialmente. Foi
buscado um ambiente de entrevista em que o informante se sentiu à vontade,
demonstrando simpatia e compreensão.
O modelo para a análise dos conteúdos coletados a partir dos dados coletados
será pela via de análise de conteúdo, como percebem Creswell & Creswell (2017), sendo
complementada pela análise temática por Vaismoradi & Snelgrove (2019) e por Guest,
MacQueen & Namey (2012). A análise de conteúdo permite explorar de forma
aprofundada os diversos elementos qualitativos discursivos que estão presentes no
cotidiano, permitindo a elaboração de categorias que atravessem os informantes sobre
determinado tópico. Essa forma de aproximação permite a exploração sobre o
fenômeno sem conhecê-lo de forma aprofundada previamente, percebendo como ele
se manifesta na realidade. Enquanto isso, a análise temática permite aprofundar nos
tópicos pelos dados que forem coletados, percebendo as tendências e os fatores que
possam estar sendo expressos sem ser de forma deliberada pelos entrevistados,
focando nos temas comuns para compreender o fenômeno explorado.
Como informantes foram definidos de acordo com músicos que formam, em
suas diversas instâncias, a cena musical curitibana. Os entrevistados foram localizados a
partir do uso da rede social Instagram, em que, partindo de um post inicial, foram sendo
identificados por indicação ou por busca espontânea entrevistados que se encaixassem
na descrição explicitada, centrada em: musicistas de Curitiba que produziram trabalhos
musicais ao longo dos últimos cinco anos. Foram realizadas 11 entrevistas com 12
participantes, sendo que dois integrantes de uma banda requisitaram realizar a
entrevista em conjunto, em que todos contribuíram de forma central para a investigação
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pela via de fornecer discursos acerca da sua própria vivência musical na cidade a partir
de suas diversas trajetórias de vida.
Em geral, por conta da amplitude das possíveis inserções de sujeitos sobre os
critérios delimitados, a escolha foi pautada, principalmente, buscando uma maior
variedade nas categorias de gênero, raça e local de residência na cidade, permitindo
uma perceção complexa a partir dos diversos olhares possíveis sobre o fenômeno. Isso
se deu a partir das indicações previamente relatas, em que, partindo das indicações e
dos engajamentos pela rede social, foram selecionados entrevistados que permitissem
uma maior variedade de relatos a partir de suas diferentes identidades sociais,
representadas pelo perfil da rede social e pelas suas definições de projetos musicais. O
método de aproximação dos candidatos para formação de uma amostragem se deu a
partir de um processo “bola de neve”, como apresentado por Vinuto (2016), em que,
após um contato inicial com alguns músicos ou participantes de ambientes de música
popular da realidade curitibana, foi pedido contatos de outros pares que participam da
cena musical local, permitindo explorar a realidade, sendo guiado pela seleção de
candidatos que apresentassem maior diversidade para a coleta de dados da
investigação.
Para salvaguardar os entrevistados, foram seguidos os princípios éticos indicados
por Almeida (2013), que ressalta a necessidade do Princípio do Respeito pela Pessoa,
munindo o entrevistado de toda informação necessária e respeitando a vontade do
voluntário, participando apenas se for de toda vontade por parte do indivíduo. O
Princípio da Justiça reitera a necessidade de não impor um fardo desnecessário sobre o
sujeito participante, respeitando seus direitos, apresentando um consentimento
informado com a justificativa da importância de sua participação no presente estudo,
junto da avaliação de riscos e benefícios.
Como explorado por Peixoto (2017), a possibilidade de anonimato é garantida a
partir do princípio de privacidade e confidencialidade, além de sempre deixar
expressada a posição enquanto pesquisador e sua função na relação estabelecida no
decorrer da entrevista. Também há o princípio de divulgação do conteúdo coletado nas
entrevistas ser divulgado apenas por canais científicos para divulgação, visando um valor
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mercantil de natureza não econômica, seja para divulgação dos trabalhos dos
entrevistados, quando for de sua vontade, ou da realização da pesquisa por parte do
pesquisador.
Resultante da pandemia do covid-19, na impossibilidade de realizar as entrevistas
ocorrerem de forma presencial ou por preferência do entrevistado, estabeleceu-se a
opção de realização em plataformas virtuais, como o Skype e o Zoom, sendo que,
independente dos casos, é imprescindível a apresentação dos princípios da investigação,
da possibilidade de realizar de forma anônima ou não, de abertura por parte do
investigador para dúvidas futuras e contínua transparência, responsabilizando o
entrevistador e a orientação com quaisquer danos possíveis decorrentes do processo,
como possíveis tópicos sensíveis que venham a ser adentrados, caso seja opção do
entrevistado, que decorram da vivência da música na cidade e/ou do relato de sua
trajetória de vida. Mesmo havendo disponibilidade para a realização de forma
presencial, os candidatos preferiram, em sua totalidade, realizar a entrevista de forma
remota, sendo o processo de entrevista por vídeo durante a pandemia do Covid-19 foi
aprovado a partir do trabalho de Chandratre & Soman (2020), que reiteram a eficácia
do método de entrevista nas circunstâncias que decorrem desse momento histórico.

3. Identidades e preponderâncias
Para a análise do material foi utilizado o software NVivo para auxiliar na análise
de conteúdo. A partir do software foi utilizada a função de codificação, que diz respeito
a criar códigos em que trechos das entrevistas são vinculados para agrupar segmentos
comuns para leitura e análise posterior, ou para a criação de gráficos com excertos
específicos de um tópico, para auxiliar na visualização e interpretação do material
coletado. Os códigos foram formados a partir dos objetivos previamente delimitados.
As referências, que são os trechos designados a cada código, foram distribuídas em: 186
acerca das cenas musicais curitibanas, 126 sobre as pertenças territoriais em Curitiba e
111 sobre a própria trajetória de vida e projetos musicais dos entrevistados. A
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preponderância do quanto cada tópico foi analisado no software a partir do material
coletado pode ser percebido em:

Gráfico 1. Códigos e referências NVivo

O perfil dos entrevistados, com as palavras utilizadas pelos mesmos durante a
entrevista, é definido na tabela a seguir:

Número

da Perfil do entrevistado

entrevista
1

Lorenzo, que possui um projeto intitulado Resp, é homem, branco, de
25 anos. Possui ensino médio completo e é músico profissional.

2

Katherine, que possui um projeto intitulado KATZE, é mulher cis,
branca, de 33 anos. É mestre em Políticas para Educação e trabalha
como programadora/cientista de dados.
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3

Giulia, que possui um projeto intitulado Lia Kapp, é mulher cis, branca,
de 24 anos. Possui ensino superior incompleto em bacharel em Música
e é estudante.

4

Nicolas, que possui um projeto intitulado Céu de Vênus, é homem cis,
branco, de 24 anos. É mestre em Música e professor.

5

Francisco, que possui um projeto intitulado Francisco Okabe, é homem
cis, amarelo e pardo (japonês e indígena), de 30 anos. É mestre em
Etnomusicologia e é músico.

6

Bruno, que possui um projeto intitulado BFace, é homem, preto, de 33
anos. Possui ensino superior completo e é designer e produtor musical.

7

Amanda, que possui um projeto intitulado Ardlez, preferiu não
identificar gênero, é branca, de 23 anos. Possui ensino superior
completo e é produtora musical.

8

Denis, que possui um projeto intitulado DENI, é homem, preto, de 26
anos. Possui ensino superior completo e é professor de História e
músico.

9

Rapuso é o projeto de um homem trans, branco, de 26 anos. Possui
ensino superior incompleto e é músico e professor de Música.

10

Seithy Handa, que possui um projeto intitulado Seithy, é homem cis,
amarelo, de 24 anos. Possui ensino superior incompleto e é luthier e
artista multidisciplinar.

11

João, que possui um projeto intitulado Newmind, é homem, branco, de
19 anos. Possui ensino superior incompleto e é entrevistador do IPEC.

11

Felipe, que possui um projeto intitulado Newmind, é homem, branco,
de 19 anos. Possui ensino superior incompleto e é estudante.
Tabela 1. Identificação dos entrevistados

Todas as entrevistas foram gravadas a partir da plataforma Zoom, após um
contato inicial com os musicistas a partir da rede social Instagram, que foi previamente
explicado o princípio da entrevista, sendo reiterado ao início de toda gravação de
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entrevista o propósito da investigação e seus princípios éticos. As entrevistas variaram
entre 50 minutos e 2 horas de duração, sendo transcritas na íntegra para a análise no
software NVivo. Foram geradas nuvens de palavras a partir dos discursos dos
entrevistados, que serão apresentadas nos capítulos subsequentes. A seguir, as análises
seguirão os objetivos da presente investigação, com cada capítulo sendo dedicado para
uma das áreas propostas para debate, para, enfim, realizar um panorama da
investigação a partir do capítulo de conclusão.

4. Cena(s) musical(is) curitibana(s)

Ao iniciar o presente capítulo, torna-se sensato, primeiramente, avaliar a nuvem
de palavras produzida a partir da codificação dos discursos dos entrevistados:

Gráfico 2. Nuvem de palavras cenas musicais

Pode-se perceber que, ao falar de fenômenos musicais em Curitiba,
principalmente de caráter independente, é também falar de relacionamentos
pessoalizados e de grupo. É possível visualizar como a música é fortemente vinculada a
grupos que os entrevistados conhecem, em que há “reunião”, “organização” e “rolê” 1,
que indicam níveis e formas de encontro diversas, junto de “galera” e “pessoas”. A
nuvem auxilia em perceber já termos utilizados pelos entrevistados que atravessam, em
1 Passear; dar uma volta; andar sem preocupação ou compromisso; encontro de pessoas.
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geral, todas as entrevistas, como o uso da expressão rolê independente do grupo social
em que o entrevistado está inserido, além de perceber como o objeto que a investigação
está se debruçando possui seu caráter inerentemente social e de relação com os pares.
Também é relevante pensar como apenas pela nuvem torna-se possível perceber que o
rock é um ponto comum relevante para a investigação da cena musical, já que é o único
gênero que surge explicitado na análise do programa, em conjunto com a palavra Paulo,
que se refere aos relatos que os entrevistados discutiram acerca da vinculação da
produção musical curitibana com a de São Paulo, única cidade que também aparece
referenciada na nuvem de palavras.

4.1. Características de ser músico em Curitiba

Ao serem indagados acerca de características comuns de ser músico em Curitiba,
foi possível identificar que há um consenso de identidade que acaba se expressando
com maior relevância no cenário curitibano, que é a de homens brancos. Isso fica
condensado em falas como: “Basicamente, os eventos sempre com homens daqui e
homens de fora, sabe?” (Giulia, 2021) ou em passagens como:

Eu acho que de fazer música, tem uma predominância muito grande de homens, né? Até
porque, enfim, tem um machismo, né? Na parada assim, tem uma pira assim tipo, ah, é
uma cena muito masculina assim, e até se uma mulher estava no palco ela não é vista
como tipo, do mesmo jeito que eu subindo no palco, é meio visto meio até sexual às vezes
ou meio tipo, né? Sei lá, é uma relação muito diferente, então é uma cena muito masculina
e assim, eu sei da Ste (esposa do entrevistado) me contar várias vezes também tipo de
tocar em um lugar, todo mundo tipo dá oi pra banda e ninguém fala oi pra ela, entendeu?
E é uma pessoa que fica meio invisível no rolê assim (Nicolas, comunicação pessoal,
Novembro 22, 2021).

Como previamente foi relatado por Macan (2020), pode-se perceber como
realmente há uma maior presença masculina na realidade musical independente em
Curitiba. Essas ocorrências reiteram o caráter patriarcal que atravessam as relações
capitalistas e coloniais contemporâneas, como apontado por bell hooks (2004), em que
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a sociedade se insere em uma dinâmica em que homens são percebidos como
detentores de verdade e dominantes, enquanto modelo base pelos quais outras
identidades sociais são percebidas enquanto desviantes ou fracos. Esse sistema se
legitimiza a partir de instituições que reproduzem esses discursos e posições
desniveladas, sendo a relação entre homens e mulheres central nesse processo,
atravessando todas as formas de vivência social coletiva, como pode ser percebido nos
presentes relatos. Apesar disso, os dois projetos mais citados ao serem indagados sobre
quem mais se destacou no período dos últimos cinco anos na música curitibana foram
Tuyo e Mulamba, que são formadas, predominantemente (em totalidade no caso de
Mulamba), por mulheres negras. Ao ser indagado acerca do motivo disso acontecer,
Denis busca explicar:

Primeiro, o timing talvez que ao mesmo tempo eu acho que a gente esteja num período
bem obscuro, tá ligado? Da nossa história, a gente também tá num período de sei lá, um
pouco mais de força assim nessas causas, tá ligado? Das minorias, etc, e no todo. Então
acho que convergiu tudo, o talento, a causa que elas abordam, a maneira também, tipo, a
linguagem que elas usam, tá ligado? Várias minas tocando ali e pá, e são duas vocais, né?
Por exemplo. Então eu acho que convergiu pra isso, eu acho que talvez ter tido algum
reconhecimento fora daqui, tá ligado? Talvez simultaneamente tenha ajudado também.
Eu acho que talvez não sei, mas se elas dependessem, por exemplo, dessa coisa de faça o
teu nome na tua rua, no teu bairro, na tua cidade, depois na tua região, eu acho que seria
diferente, porque a visão que eu tenho de Curitiba, assim, da parte artística, então acho
que talvez isso também pra mim, essa simultaneidade assim de terem feito um barulho
aqui e ao redor também, ao mesmo tempo (Denis, comunicação pessoal, Dezembro 05,
2021).

Fenômenos como o Black Lives Matter, investigado por Carney (2016), que
envolve os debates raciais protagonizados nos Estados Unidos a partir de 2014,
permitem compreender o zeitgeist2 que atravessa essa realidade também brasileira,
significando e localizando o timing em “força nas causas das minorias”, que é relatado
pelo musicista. Como pode ser percebido no estudo, as redes sociais desempenharam
um papel central na estabilização do movimento estadunidense, o que justifica e apoia,
também, sua globalização e manifestação em outras realidades, permitindo a ascensão

2 O conjunto do clima intelectual e cultural do mundo, numa certa época.
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de debates acerca dos tópicos de negritude, justificando falas e vivências como
propostas por Denis.
Além disso, um ponto comum que atravessou diversas perspetivas, de diferentes
identidades pessoais e de gêneros musicais, foi uma perspetiva de falta de apoio de
músicos com seus pares, enquanto categoria, na cidade. Esse fator foi o de maior
preponderância ao analisar os discursos dos entrevistados, sendo expressos de formas
diferentes, em contextos diferentes, mas com o mesmo núcleo em sua fala, buscando
relatar um isolamento e diversos problemas de comunicação enquanto categoria
musicista. Isso pode ser percebido em falas como:

Parece que, assim, como você está ali nesse meio, que você vê pessoas que não se
apoiam, você também não faz isso, sabe? Daí vira cada um por si aqui e tal, aí esse povo
não vem pra cá, outro não vai pra lá, sabe? Mas eu senti isso com outros tipos de arte,
sabe? Tipo, pessoas que trabalham com audiovisual, assim, sabe? Eu senti que até com
audiovisual aqui quando trabalhei (…) Eu tenho uma visão meio negativa daqui, eu vou
falar coisas que eu já falei, mas tem muito a questão de que você tá sozinho nisso, você
está sozinha, você tem que chamar pessoas e nem sempre vão te chamando sabe?
(Giulia, comunicação pessoal, Novembro 19, 2021).

Aqui em Curitiba não tem uma grande irmandade de pessoas conectadas. Tem uma
grande lista de contatos que são acionados por conveniência e interesse e
conhecimentos né? (…) Tem muita gente que se conhece aqui, que é artista, trabalha
com isso, conhece outra, outro artista, e isso não necessariamente significa que vai ter
essa questão de tipo ”ah cara, você é músico? Então vamos trabalhar junto”. Eu não sei
porque isso acontece lá, mas acontece. Tipo, a maior parte dos feats que eu tenho, a
maior parte do pessoal que entra em contato comigo pra qualquer coisa, pra trabalho,
pra tudo, vem de fora, assim (…) E nossa Gabriel, isso é real cara, você vê trezentos tipos,
todos esses produtores, toda essa galera fazendo qualquer coisa foda, e às vezes
pessoas que tão aqui do lado delas, fazendo o mesmo corre, do ladinho, podiam tá
trabalhando com elas, e não tão, e as duas podiam crescer assim, estourar, já era, e isso
não tá acontecendo, isso não tá acontecendo. (Amanda, comunicação pessoal,
Dezembro 06, 2021).

O que eu conheço mais é cena do rap, né? E ali tem uma coisa que vem com hip-hop já,
que é o lance das crews3, né? E cada um tem a sua galera, e isso fica muito fica muito
intrínseco assim no comportamento das pessoas, embora considere que os valores do
hip-hop, de respeito, essas coisas foram se perdendo com o tempo, eu acho que a
parada de competitividade tá muito enraizada, né? Então, é originalidade, quem é mais

3 Refere-se às gangues formadas no movimento do hip-hop.
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original, e quem, enfim, daí tem a sua ostentação e tal (Bruno, comunicação pessoal,
Dezembro 06, 2021).

Eu acho que também tem uma relação com todo mundo tentando alguma coisa, então
não tem muito tempo, e não estou culpando ninguém assim, mas tipo, eu percebi que
rolava isso, tá ligado? Às vezes ah mostrava alguma parada, alguma música, alguma
coisa, e tipo, ah, legal, mas tipo você que se vira, tá ligado? Se vira, é maneiro, mas vai,
vai na tua aí e eu fiquei tipo, ah, ok, entendi. Fui entendendo esses processos também,
né? Tanto que eu preferi fazer a parada lá pelo Rio de Janeiro pra ter essa outra
abordagem, né? E foi diferente, cara, foi diferente a recepção de lá, tá ligado? E eu
também acho que talvez aqui na cidade a galera tenha uma recepção às vezes, talvez
pessoas de fora consigam se dar melhor aqui em Curitiba, assim (Seithy, comunicação
pessoal, Novembro 29, 2021).

Ao longo de todas as entrevistas foi possível perceber esse ponto de desconexão
e competitividade entre os músicos, em frases como “você vê pessoas que não se
apoiam, você também não faz isso” de Giulia, ou “Curitiba não tem uma grande
irmandade de pessoas conectadas” de Amanda, o que impossibilitava o
desenvolvimento da música local, havendo apenas no relato de Francisco um
contraponto sobre essa vivência, que diz se sentir apoiado em um grupo mais fechado,
que possui uma boa estrutura de solidariedade interna. Essa realidade apontada por
Francisco reitera, também, a fala de Seithy, já que o músico veio de Bauru, no interior
de São Paulo, para fazer faculdade de Música em Curitiba. Com suas diferentes
roupagens e significações, como no caso do hip-hop o fenômeno das crews apontado
por Bruno, ou por fatores locais, como Amanda aponta perceber com maior expressão
esse isolamento em Curitiba, é possível contemplar esse fenômeno como central para
compreender as dinâmicas comunicacionais musicais da cidade. Além disso, o uso de
termos como crews por Bruno ressaltam vinculações externas globalizadas pela via dos
fenômenos musicais, como previamente foi apontado por Guerra (2010) sobre as
dinâmicas locais da cena com seus contatos globais.
Essa ocorrência auxilia no olhar de que, ao passo que as vivências musicais em
Curitiba criam locais comuns de coexistência com suas dificuldades comuns, esse lugar
também é de disputa. Pode-se evocar novamente a disputa de capitais subculturais de
Thornton (1996) para compreender como a composição de redes de contato e de
aceitação dentro do grupo é dificultada em Curitiba, gerando maior dificuldade de
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reconhecimento e aquisição de capital subcultural comum sobre os seus pares, fato que
liga-se com a análise de Tarassi (2018) sobre o caso de Milão, em que os contatos são
centrais para o desenvolvimento de carreira nas cenas, dificultando seu
desenvolvimento e gerando sentimentos de solidão e falta de apoio como demonstrado
pelos entrevistados acima.
Outros relatos acerca do que caracteriza a música na cidade podem ajudar a
compreender essa realidade:

Eu acho que Curitiba, ela te dá uma coisa de introspeção, cara. Eu acho que talvez o
diferencial das coisas aqui e que eu acho que muitas vezes elas vão acabar fazendo o
que é o movimento daqui de Curitiba, tá ligado? Que é essa coisa um pouco mais contida
assim, e por exemplo, a galera do Rio que está convivendo no meio da praia, do calor,
da galera, muita gente junta, Curitiba por ser uma capital, mas se for ver não se compara
com as outras, principalmente São Paulo, e eu acho que dá uma sensação assim, ela
tipo te dá uma possibilidade de trazer uma visão mais introspetiva das coisas, uma visão
de tipo, uma coisa mais do sentimento seu, assim, a parada se sentindo por dentro e tal.
Eu acho que essa é a parada de Curitiba assim, pelo que eu vivi, pelo que eu escuto. Eu
acho que a galera de Curitiba tenta trazer uma introspeção a mais assim nas coisas, no
som (Denis, comunicação pessoal, Dezembro 05, 2021).

Sempre vai ter essa coisa de que Curitiba é meio dark, meio cinza, meio triste se for ver,
meio névoa. Na época que tinha o Coletivo Atlas, eu não sei se você chegou a conhecer,
tá ligado? Tipo, a gente tinha uma certa dificuldade de entender qual que era a linha
que que unia as bandas ali do coletivo. Mas em algum momento a gente chegou que era
essa coisa assim de ser, de ser meio cinza, de ter uma nuvem. Todas as bandas tinham
uma nuvem (Katherine, comunicação pessoal, Novembro 15, 2021).

Essa noção conjunta de perspectiva de uma Curitiba introspectiva e mais cinza é
relevante quando se considera que são olhares de um artista do hip-hop e de rock
alternativo, reiterando também uma estética comum que reflete características
culturais e climáticas da cidade. O clima, aqui identificado enquanto “cinza”, “triste” e
de “introspecção”, pode desempenhar uma grande influência na atividade
composicional, como demonstra Gomes (2018b), em que seu trabalho aprofunda as
relações entre condições climáticas e seus impactos nos processos composicionais.
Herschmann (2018), ao analisar o caso do Rio de Janeiro, trabalho previamente citado,
ressalta como as características locais dos ambientes em que os músicos se inserem
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modificam suas produções e manifestações artísticas, fato que pode ser percebido a
partir dos relatos citados.
É possível realizar um paralelo da percepção dos artistas sobre o clima com a
realidade de Manchester, na Inglaterra. Como apresentam Hawley (2016) e Hall (2022),
é possível analisar como há um folclore sobre a cidade ser continuamente chuvosa, seja
por um olhar externo ou interno, ocorrendo de forma independente das ocorrências
metereológicas na área se alinharem ou não com essa realidade. Cria-se, portanto, um
clima cultural em torno dessa imagem da cidade e de como seus cidadãos vivenciam e
se apropriam dessa imagem, ocorrendo casos como o da banda Joy Division que, como
apresentado por Sumner (2014), se estilizam e apresentam-se de forma coerente com
essa imagem cultural do local.
Junto disso, o relato de Lorenzo completa a análise acerca do clima da cidade,
percebida como “congelada”:
Tem um pouco disso que eu que eu já falei, que tem um pouco de mágoa da cidade,
assim, de não gostar da cidade. E tem também uma falta de ambição, eu acho. Falta por
aqui ser uma cidade que meio que se congela as coisas. Tipo, as pessoas ficam aqui
porque é fica confortável, acho, tipo, a qualidade de vida é boa. Então, isso não dá uma
vontade de você, tipo, sair louco, correndo atrás de uma de uma coisa melhor. E aí, você
não tem ambição de crescer ou mudar e tal. Mas também eu falo muito por mim, assim,
pessoas mais próximas que tem uma condição de vida boa, né? Porque já vi gente da
periferia aqui de Curitiba que é correria pra caralho, que tá sempre lutando e é
ambicioso, só falo de quem tem uma vida boa, né? (Lorenzo, comunicação pessoal,
Outubro 05, 2021).

Pode-se refletir como essas características estéticas também podem refletir nas
sociabilidades dos artistas, se divergindo de manifestações coletivas musicais de outras
regiões do país. Além disso, mesmo sendo uma capital brasileira com cerca de 2 milhões
de habitantes, a cidade se distancia materialmente e culturalmente de metrópoles como
São Paulo. Essa diferenciação se dá a partir de São Paulo apresentar uma cena viva e
inesgotável, sendo um centro cultural de todo o país, enquanto Curitiba possui uma
outra dinâmica que se assemelha com cidades em que os músicos possuem um público
e vivências muito mais locais, com contatos que não são nacionalizados como na capital
paulista, gerando outras vivências por parte de seus agentes culturais. Isso fica explícito
no relato de Francisco:
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Essa coisa da cidade, por achar por que é uma capital um pouco mais tranquila, no
sentido de não ser uma megalópole assim, eu acho que dava pra ver as pessoas mais
proximamente, que você ia tocar no mesmo lugar que outras pessoas, conseguia falar
com elas e tal, e conversar tranquilamente (Francisco, comunicação pessoal, Novembro
24, 2021).

Pensar, portanto, as características climáticas, culturais e de estéticas musicais em
Curitiba ajuda a pensar motivos sobre o distanciamento entre artistas para a formação,
com suas relações territoriais e dinâmicas históricas que carregam a partir de suas
sociabilidades no decorrer de sua vida. Esse último tópico pode auxiliar a debater as
diferentes vivências de Francisco diante de seus pares músicos, destoando da
experiência geral curitibana relatada.
Elementos que geram cenas musicais podem ser apontados, mesmo que de forma
peculiar, como relatos comuns sobre a vivência na cidade e, até apontando sobre o
fenômeno de tribos urbanas, uma ética comum sobre os contatos interpessoais entre
quem compõe suas cenas, como apresentado por Mafesoli (2021). Além disso, pode-se
evocar Guerra (2010) sobre como podem ser percebidos fenômenos globais que afetam
diretamente e inspiram vivências locais musicais, principalmente em relatos de
expressões de negritude, permitindo evocar o trabalho de Gilroy (1993), que analisa
como manifestações artística e culturais negras possuem pontos em comum a partir da
diáspora vivenciada a partir das travessias do oceano Atlântico pela colonização,
servindo de pontos comuns de vivência e manifestação cultural em diversos países.

4.2.As cenas e seus processos: a importância de se organizar e divulgar

Um fator relevante relatado diz respeito ao caráter cíclico das cenas curitibanas,
ressaltando o caráter múltiplo das cenas, com diversos atores e protagonistas que vão
alternando importância e relevância, até, por diversas razões, irem se afastando das
cenas e dos coletivos, reiniciando o processo a partir de outro grupo de atores sociais
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que formam suas organizações com suas próprias características e demandas. Isso fica
explicitado em:
Então, eu vou falar mas eu percebo que é meio cíclico aqui, as coisas assim, e eu não
consigo ver um crescimento necessariamente assim, mas é uma coisa muito cíclica, de
ter um grupo predominante na cidade, organizando as coisas e girando em torno disso,
até o grupo lentamente dissolver e ficar um espaço vazio até outro grupo se estabelecer,
e fica nisso de grupos se estabelecendo e tal, tem esse certo do começo de cinco anos
eu acho que era mais ou menos a época aqui na. Tipo, uma época era o Coletivo Atlas,
eles eram a galera tipo referência do rolê local, né? (…) E daí caiu um pouco, abaixou,
ele ficou uma coisa até que ele meio que parou de existir, mas era uma coisa que era
muito forte que tinha outros artistas, eles estavam protagonistas da cidade. E daí o que
veio depois que foi o que eu vivenciei mais foi a época da CPDMG, que era um selo que
estava organizando, estava lançando artista e estava trazendo gente, então eu senti que
eles assumiram essa posição de quem estava trazendo gente de fora, mas começou
meio que de baixo de novo, né? (Nicolas, comunicação pessoal, Novembro 22, 2021).

Pode-se problematizar acerca do caso de a cena ser cíclica, como apontado por
Nicolas, ou dela se manter mas seus atores e suas posições de poder se transformarem
em decorrência de diversos fenômenos que constelam na realidade curitibana. O
fenômeno da falta de contato e apoio interpessoal com sua dificuldade de estabilização
de redes de contato e, por consequência, do desenvolvimento de um capital subalterno
que se transforma em capital econômico pode ser uma das razões possíveis para essa
ocorrência.
Outra pode ser, como Bennett (2018b) aponta, a transformação das posições em
que os integrantes de uma cena passam com o seu envelhecimento, mantendo uma
identidade que é composta por essa vivência musical, mas transformando suas
atividades em relação aos seus pares, assumindo um papel maior de público. Nesse
processo, pode-se apontar que o fenômeno de “ter um grupo predominante na cidade,
organizando as coisas e girando em torno disso, até o grupo lentamente dissolver e ficar
um espaço vazio até outro grupo se estabelecer” ressaltado por Nicolas pode
representar esses processos transicionais de integrantes de uma mesma cena.
Essa contínua variação e formação de novos coletivos e selos reitera a
importância deles nas dinâmicas de música independente local. Isso fica explicitado em
relatos como:
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Eu acho que o Selo ele consegue transitar entre esses nichos assim, meio que sei lá, a
galera que escuta rock, rap geralmente tipo tá dentro ali, né? Do Selo, e eu acho que
assim, de organização de evento, de divulgação, acho que pra mim o Ica é o que mais
exerce a função, né? Ele teve desde 2017, 2018, e era bem mais ativo, mas teve uma
cisão no grupo que acabou ficando em hiato, mas daí agora voltou e ele ta promovendo
pelo Instagram, agora chama artista pra produzir camiseta, faz live com músicos não só
daqui, né? Ele faz com pessoas de BH, de São Paulo, que também fazem parte da cena,
né? Eu acho que eles sabem movimentar bem assim, tem uma boa visão, assim do que
tá rolando, eu acho (Felipe, comunicação pessoal, Dezembro 07, 2021).

Sendo organizado de forma independente, porém, o selo possui algumas
limitações, como disposição de quem gerencia para organização e promoção dos
artistas. Porém, apesar desse fator, é possível explicitar a importância dessa forma de
organização principalmente para artistas que não possuem o capital financeiro para
arcar com os custos que demandam em torno de todo o processo de produção e
divulgação do material musical. A partir dessas organizações independentes em tornos
de selos musicais tornam-se possíveis processos como relatado: “do Selo, e eu acho que
assim, de organização de evento, de divulgação”, como relata Felipe.
Uma forma de gerar capital, porém, se dá pela via de atividades DIY, em que
produtos do selo são vendidos de forma independente, produzidos por seus integrantes,
para um público específico que valoriza o capital subcultural que esses objetos
permitem adquirir, complexificando o relato apresentado por Felipe e reposicionando
as ações e atitudes como também disputas e buscas por aquisição de diversos capitais.
Esse processo pode ser associado à proposta de Bennett & Guerra (2019), que percebem
como esse fenômeno DIY que se origina no movimento punk é apropriado e reproduzido
em outros contextos, ainda mantendo o caráter de oposição sobre a lógica de mercado
e consumo neoliberal. A produção de camisetas, como relatado na fala de Felipe, auxilia
em exemplificar esses processos. Essa dinâmica é percebida em falas como:

Cara, é aquela coisa, assim, tipo, você está no selo, ele não vai te salvar, mas o não selo
vai te condenar, e se você não tem grana pra assessoria de imprensa, de marketing,
disso e daquilo, você está fodido, ninguém vai ouvir sua música, então não sei mano,
pode ser que é porque antes era aquela coisa, tipo, se você não tem um selo você não
vai lançar, ou tipo, vai ser aquela coisa super que daí realmente ninguém ouviu, mas eu
acho que hoje em dia esses selos são superimportantes sim. Eles continuam lançando
coisas e dando oportunidade pra gente que surgiu do nada, e sei lá, e nem só os grandes,
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são os médios tipo Balaclava. O quanto eu escuto de artista reclamando da Balaclava,
porque eles não fazem isso ou aquilo, mas cara, eles fazem alguma coisa, alguma coisa
eles fazem. Então assim, melhor que esteja com eles (Katherine, comunicação pessoal,
Novembro 15, 2021).

Portanto, é possível perceber como as manifestações locais de coletivos e selos
são transformadas ao longo do tempo em Curitiba, com períodos marcados de início,
ascensão e troca para outro coletivo ou selo. Apesar disso, a ocorrência de, apesar de
não haver uma continuidade dessas organizações especificamente, mas seus
fenômenos ainda ocorrerem, é relevante para perceber como há a demanda de
coletividade para criação e divulgação de materiais na realidade local, principalmente
por questões de dificuldades financeiras que são mitigadas pela participação dessas
organizações. Seus fins são diversos, como o crescimento de artistas que deixam de
precisar da organização até a ocorrência de desinteresse por parte de seus membros,
mas a existência desses grupos, independente de suas características e momentos,
demonstra-se central para a realidade musical curitibana. Esses fenômenos podem ser
dinamizados e compreendidos pela proposta de Straw (2015), em que diversas posições
e demandas culturais são organizadas pelas cenas, sendo visualizadas ao público em
suas manifestações. O relato de Nicolas sobre a perceção sobre diversos coletivos, como
o Coletivo Atlas e o CPDMG, por exemplo, mesmo estando fora deles, auxilia em
perceber isso, além da formação de selos com suas próprias características e princípios.
Ao longo das entrevistas, foi possível perceber como veículos de notícia e de
discussão de caráter nacional são de maior relevância para os artistas em Curitiba, sem
haver tanto uma mídia local forte para esse reconhecimento e divulgação. Relatos como
os seguintes elucidam esse fenômeno:

Pra ser sincera, tipo, se eu penso assim, quais veículos são grandes, que são legais assim
pra música alternativa independente, não consigo pensar nenhum de Curitiba, sabe?
Tem o Hits Perdidos que é de um cara que não é de Curitiba, o Tenho Mais Discos Que
Amigos que não é de Curitiba, sabe? (Giulia, comunicação pessoal, Novembro 19, 2021).

Em alguns sites e blogues assim, a nível nacional e muitos deles estão em São Paulo, né?
Por exemplo a gente sempre pensa em o Tenho Mais Discos Que Amigos é bem
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conhecido, mas a gente sente que é mais voltada a rock, mas a NOIZE nos divulgou, aí
mano, essa foi maravilhosa, porque eles têm até essa coisa de vinil mensal junto com
assinatura, então é um público que ouve música com bastante atenção, sabe? Que quer
lê encarte do vinil, que quer ler a matéria sobre, nossa, essa pra gente é um lugar
maravilhoso. Eu vejo o Leo Gumi e os trabalhos que ele faz, e saem na Rolling Stones.
Nossa, Rolling Stones é gigante, né? Então uma notinha na Rolling Stones ali citando o
seu trabalho também é uma realização gigante (Francisco, comunicação pessoal,
Novembro 24, 2021).

Apesar disso, há também falas por partes dos músicos que a presença nesses
portais não necessariamente significa um maior engajamento de público com o som do
artista, sendo mais uma conquista pessoal de aparecer em páginas dessa categoria.
Como é ressaltado em falas como a de Francisco acerca da Rolling Stones, ter seu
trabalho citado ecoa principalmente em uma realização pessoal acima de qualquer
outro parâmetro (“uma notinha na Rolling Stones ali citando o seu trabalho também é
uma realização gigante”). Isso ressalta o fato de que, atualmente, os meios de
divulgação musical se apresentam de forma mais descentralizada das grandes mídias,
gerando um cenário em que serviços como o Youtube (Oh & Lee, 2013) ou plataformas
de streamings de música (Hamilton, 2019) sejam mais eficientes para apropriação dos
artistas enquanto ferramentas de divulgação musical, reservando para as revistas um
local de reconhecimento simbólico sobre o trabalho estético-composicional
desenvolvido pelo artista.

4.3.Públicos e suas características

Diversos discursos foram formados quando os entrevistados foram indagados
acerca do próprio público e do que considera caracterizar um público geral curitibano,
no contexto da música independente local. Sobre o tópico, seguiram as definições:

Idade é sempre na faixa etária de 20 anos, sempre. De gênero aí eu já eu vejo pessoas
de todos os gêneros, sabe? Mas a minha experiência é maior é nos meus shows mesmo,
né? Então, tem pessoas de todos gênero, sabe? Pessoas que vão nos eventos, várias
pessoas LGBTs da região assim aqui do centro, não sei, tipo, vem pessoas de todos os
bairros, né? Se for no centro (Giulia, comunicação pessoal, Novembro 19, 2021).
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Eu acho que é uma linha bem, assim, a maioria é do centro, branca, no quesito
diversidade de gênero acho que já os rolês são mais diversos, porém quando eu dou rolê
com as amigas sapatão elas sempre chamam os rolê de hétero, tipo: “ai nossa que rolê
hétero”, só porque não tem um milhão de sapatão no rolê, mas sempre vai ter as pessoa
trans, sapatão, as pessoas gay. Eu acho que todos os rolês de centro já estão bastante
diversos nesse sentido, sei lá. Mas não vai ser todo o rolê que vai ter gente periférica
(Katherine, comunicação pessoal, Novembro 15, 2021).

Percebe-se como os locais de música no centro, portanto, são jovens e com
grande diversidade de gênero e sexual, sendo o principal ponto citado ao longo dos
relatos é que o público pode ser caracterizado como predominantemente branco. Esses
fatores ecoam estudos sobre a realidade curitibana, que, como Ferreira e Ferreira (2020)
defendem, o bairro em que a pessoa reside determina em grande parte as
oportunidades culturais do sujeito, e se considerar o trabalho de Santos (2007) das
desigualdades históricas brasileiras e como elas determinam, em larga escala, o local de
vivência dos cidadãos e seus direitos, é possível perceber o motivo do público ser
predominantemente branco, apesar de diverso em outros aspectos.
A diversidade de gênero no público reitera a conclusão de Macan (2020) em que,
apesar de haver um reflexo patriarcal no que diz respeito aos musicistas, esse fenômeno
não é percebido da mesma forma no público. Aprofundando essa perspectiva, é possível
também perceber como há também uma diversidade de orientações sexuais, como
ressaltado por Katherine e Giulia (“Então, tem pessoas de todos gênero, sabe? Pessoas
que vão nos eventos, várias pessoas LGBTs da região assim aqui do centro”; “no quesito
diversidade de gênero acho que já os rolês são mais diversos”).
Além disso, torna-se importante abordar o aspecto de interesse e pesquisa por
parte do público, como apresentado por Lorenzo:

É alguém que tá, que é muito interessado, já, em música no geral, assim, não é um
consumidor do dia a dia, porque essas pessoas consomem mais de fora, né?
Normalmente eu vejo assim, que quem consome mais música local é alguém que
pesquisa, que tem o costume de pesquisar (Lorenzo, comunicação pessoal, Outubro 05,
2021).
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Esse aspecto ressoa um fenômeno apresentado por Galletta (2016), em que, no
caso da cena paulistana, apresenta como a cultura digital emergente e a cultura urbana
formam um público mais receptivo para trabalhos independentes autorais.
Considerando a maior facilidade para a gravação e divulgação de discos por via da
internet, abre-se mais possibilidades para a criatividade artística musical, além de um
maior repertório por parte dos públicos das cenas para a apreciação das produções
musicais de seus pares, gerando um ambiente mais aberto para manifestações musicais
que não seguem o que está em alta no consumo mainstream.
No que envolve a caracterização dos públicos dos artistas entrevistados foi
possível perceber que, apesar de haver especificidades em cada caso, o público
propriamente de Curitiba era o que mais engajava diretamente com o artista,
estabelecendo uma relação mais próxima. Exemplos de públicos no exterior pode ser
percebido em casos como o da Newmind, que possui metade dos ouvintes no Spotify
doa Estados Unidos da América, ou da banda Ímã que já teve matéria escrita sobre a
banda em portais japoneses, mas em ambos os casos os músicos reiteraram como esse
público não estabelece um contato com a banda, sendo a dinâmica interpessoal
relevante residindo apenas em Curitiba. Coloca-se em causa, portanto, ideias como das
cenas enquanto locais, translocais ou virtuais, como defendido por Peterson e Bennett
(2004), pois é possível perceber como existem projetos musicais que atravessam a
realidade local enquanto possibilidade de consumo global, mas que ainda se aterram
principalmente no local enquanto vivência e de trocas em um contexto de sociabilidade,
definindo sua atividade primordialmente local.
Percebe-se, portanto, como mesmo com o advento da internet, há uma
necessidade de contatos da realidade face-a-face para a criação e promoção musical.
Isso ressalta o que é defendido por Kruse (2010) acerca das transformações geradas que
a internet que, mesmo possuindo sua importância de imensa relevância, ela não
substitui a necessidade dos contatos cotidianos locais, além da importância da
identidade local para a vivência musical. Partindo disso, propõe-se refletir dos usos das
redes sociais por parte dos musicistas da realidade curitibana.
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4.4.O uso e a importância das redes sociais

Há um consenso partindo dos artistas sobre a importância do uso das redes
sociais para a divulgação de seu trabalho. Independente do gênero, da dimensão ou da
identidade do artista, as redes sociais atualmente foram percebidas enquanto
ferramentas de trabalho, que são tão importantes quanto a composição e produção da
música em si. Esse fenômeno é percebido em:

Parece extremamente importante, é um grande vacilo meu não trabalhar isso, mas é
porque pra mim realmente dificultou assim, é foda porque daí, né? (…) Então tipo, às
vezes acabo me fechando, daí eu vou lá, não fico mais na parte mais criativa, fico
querendo fazer coisas, fazendo um beat novo, estudando alguma coisa, pesquisando
música e daí eu vou, daí eu apareço pá, todo feliz quando eu vou lançar algo. Daí a
questão de gráfico não ajuda, já um monte de gente profissional da área me deu um
toque sobre isso, bastante aula, reunião com o pessoal, eu tô ligado que o que deve ser
feito, só que daí não consigo fazer tudo, tá ligado? (Bruno, comunicação pessoal,
Dezembro 06, 2021).

Cara, tipo, eu acho que não tem como fugir, as redes sociais elas estão presentes tanto
quanto o rádio foi presente em algum momento, tá ligado? Tipo, pra um músico, pra
pessoa ouvir a tua música ali, isso virou uma necessidade, né? Eu não gosto assim tipo,
porque é uma coisa que eu não sei, eu não tenho aptidão, não é como se aquilo fosse
muito massa pra mim, estar ali na rede social, mas é uma coisa que eu sei que é uma
necessidade. Está virando uma necessidade e vai virar cada vez mais. (…) Eu pelo menos
eu acho que já tá há tempo suficiente pra eu ter a noção de que é permanente, não é
uma coisa que eu tenho a opção de usar ou não, posso gostar ou não, eu
particularmente não gosto, mas eu vou usar e tal, da minha maneira, mas eu vou ter que
usar (Denis, comunicação pessoal, Dezembro 05, 2021).

Retoma-se o problema estrutural que pode ser percebido ao recuperar o
trabalho de Tarassi (2018) sobre os trabalhos desenvolvidos fora da realidade musical
para se estabelecer nela. É reconhecido pelos músicos sua falta de aptidão e
desenvolvimento de habilidades sobre como usar as redes sociais ao seu favor
(“extremamente importante, é um grande vacilo meu não trabalhar isso”), importância
já relatada por Waldron (2018) e Iliya (2020). Portanto, mesmo não sendo profissionais
da área, a importância de como se apropriar das redes sociais é saliente, sendo
apresentadas as dificuldades de compreender e trabalhar com essas ferramentas junto
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de outras vivências cotidianas que também são necessárias para garantir sua
subsistência enquanto desenvolve o seu fazer musical. Isso ecoa o trabalho de Seus,
Mussak e de Barros (2014), que defendem como em Curitiba há uma dificuldade dos
músicos em estabelecerem-se no mercado musical, se apropriando internet para a
realização da divulgação dos materiais e para localização de público.
A pandemia do covid-19 também ressaltou a importância das redes enquanto
ferramentas para trabalho dos músicos, já que a divulgação presencial, a partir dos
shows, foi impossibilitada. Seja pela via de apresentações em concertos virtuais
(Rendell, 2021), ou do engajamento pelas redes sociais (Silva, 2021; Hansen et al, 2021),
esse fenômeno exigiu um maior engajamento profissionalizado com a divulgação pelas
redes, que envolveu maiores investimentos financeiros e dificuldades de adaptação. O
relato de Katherine ajuda a perceber isso:

Bom, na pandemia ela foi a única maneira de divulgar, e isso foi muito ruim pra mim,
imagino que pra vários outros artistas do under também, porque fazer show parecia que
era imprescindível pra formação de público, porque é ali que você convence ou não
convence o público do que você está fazendo, mesmo que fosse rolê nichado com pouca
gente. (…) Tipo, nenhum músico que tem grande repercussão de rede social fez o
automarketing, é tudo agência. Tipo assim, tem alguém fazendo isso pra eles, porque é
desumano quase, é inviável, e sei lá mano. Ó, nesse último disco que eu lancei, eu botei
uma verba pra marketing. Eu contratei uma agência de São Paulo, e eles foram incapazes
de me ajudar a achar meu público. (…) “ai não existe receita de bolo, a gente tem que ir
tentando”, só que assim, nada do que eles fizeram deu muito certo, mas eu também, se
não tivesse feito com eles teria sido muito pior (Katherine, comunicação pessoal,
Novembro 15, 2021).

Isso ressalta nas dificuldades de tarefas múltiplas que envolvem o fazer musical,
envolvendo também um dilema de necessitar de alguém para auxiliar no
desenvolvimento de sua divulgação sobre um trabalho que já possui suas dificuldades
de retorno financeiro (“nenhum músico que tem grande repercussão de rede social fez
o automarketing, é tudo agência”). Retorna-se ao ponto da importância do
desenvolvimento de capital subcultural para possibilitar uma divulgação dentro de um
campo em que o sujeito possa se apropriar e instrumentalizar outros conhecimentos
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que estejam mais vinculados sobre seu trabalho artístico com a promoção e divulgação
de seus objetos musicais, sendo valorizados pelo contato dentro da rede na cena.
É possível perceber, também, como há uma transformação de quais redes são
mais relevantes ao longo dos anos, e as adaptações dos músicos referentes a essas
mudanças, como pode ser percebido em:
Quando eu comecei era o Facebook, sabe? Eu conheci muita gente pelo Facebook, muita
gente nos grupos tipo grupos como o Sinewave, não sei se você conhece mas então,
esse é um grupo tipo de música independente, assim, e mais alternativa, que tem o selo
do grupo também, que lançaram uma banda aqui de Curitiba, o Céu de Vênus, e tem
outras bandas que eles lançam aí. Então eu entrava nesses grupos e conheci muita gente
no Facebook. Daí o Facebook morreu, né? Aí agora o que mais efeito para mim é o
Instagram. Conheci muita gente no Instagram e eu faço questão assim de ter um perfil
que não é só de música, sabe? Eu faço questão de ter um perfil que seja mais pessoal,
que mostre quem eu sou (...) E tem o Twitter também. o Twitter é mais para postar
besteira. mas eu conheci muita gente lá que virou amigo, que virou fã, gente de outros
estados que falam “nossa, a gente tem que gravar um clipe”, não vai acontecer, né? Mas
tem a vontade (Giulia, comunicação pessoal, Novembro 19, 2021).

Então, acho que é uma parada essencial hoje em dia, eu acho que é uma coisa muito
importante pros músicos decifrar as redes sociais, e se alguém conseguir sacar o que tá
por vir, ele conseguir antecipar isso, é muito importante, mas é uma relação muito
estressante ao mesmo tempo assim, porque às vezes não tem muito retorno assim,
sabe? Acho que já se criaram vários ciclos assim de coisas que tavam dando certo, né?
Do tipo, ah, antes a meta era fazer evento no Facebook, aí beleza, patrocinar os eventos
e os posts do Facebook. E daí o Facebook foi morrendo, né? No Instagram, como que
faz isso? Post de patrocinado no Instagram, daí enfim, hoje em TikTok, né? Reels, acho
que é uma parada que os músicos tão descobrindo como usar isso ainda, sabe? Eu acho
assim, tipo, pra divulgação e não sei o que, é uma parada. Teve a época do também que
o Twitter foi um grande veículo de divulgação de banda, mas aí o esquema era criar o
perfil, você saia seguindo a galera, e a galera seguia você de volta. (Nicolas, comunicação
pessoal, Novembro 22, 2021).

A relação torna-se tão intrínseca que o próprio fazer musical é pensado em como
pode ser divulgado nas redes sociais, não apenas o trabalho com comunicação tornar
uma nova habilidade profissional necessária ao músico, mas também como a própria
música em si transforma-se nesses processos, como Nicolas ressalta:

O TikTok por exemplo, a gente hitou na Céu de Vênus porque a gente deu o nome de
uma música de Memes, velho, nem existia o TikTok, daí a gente não ia imaginar que na
pesquisa do TikTok a música ia aparecer porque a gente botou o nome da música de
Memes. Daí sei lá, 1500 vídeos, e não importou em nada isso também, né? A gente não
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conseguiu crescer, isso não jogou no nosso trabalho. Mas enfim, e daí de hoje em dia
fazer músicas curtas, de pouco momentos memoráveis que sejam, né? Eu acho que as
redes sociais, e decifrar elas, é meio que uma habilidade essencial pra qualquer música
assim hoje em dia (Nicolas, comunicação pessoal, Novembro 22, 2021).

Pela falta de um conhecimento profissionalizado sobre o uso das redes, é
possível perceber como, mesmo não apresentado um saber formal acerca do uso, são
dinamizadas diversas estratégias que buscam engajamento com um público que vá além
de seus contatos pessoalizados, seja também pessoalizando suas redes para isso
(“Conheci muita gente no Instagram e eu faço questão assim de ter um perfil que não é
só de música, sabe? Eu faço questão de ter um perfil que seja mais pessoal, que mostre
quem eu sou”) ou transformando suas composições para serem mais facilmente
apropriadas por outros usuários nas redes (“fazer músicas curtas, de pouco momentos
memoráveis”). Reitera-se a importância de repensar essas formas de fazer e divulgação
musical em um contexto que as redes também são de imensa importância para
engajamento com a realidade cotidiana local, promovendo os artistas a partir do
ambiente virtual para um público do seu próprio território, como previamente foi
ressaltado por Kruse (2010), já que é possível perceber um engajamento próprio dos
artistas com essas estratégias na internet, mas que cada um age e busca
instrumentalizar a partir de sua própria experiência subjetiva.
Há também casos como apresentado por Giulia, em que ela chegou a fazer parte
de um grupo formado apenas por mulheres no Whatsapp para promoção de inserção
de mulheres em contextos de música, como ela elabora:
E são umas 40 naquele grupo e cada semana entra uma nova, sabe? E a gente faz aí,
tipo, se uma sabe de um evento, de um festival online, ela manda no grupo fala “entrem
aí”, se uma conseguir uma entrevista com um site ela manda o site lá no grupo e daí
manda o contato da pessoa, aí a gente entra em contato, é tipo assim. Se eu consigo
uma coisa, eu mando lá (Giulia, comunicação pessoal, Novembro 19, 2021).

O uso da ferramenta do Whatsapp enquanto ferramenta de emancipação e
empoderamento feminino já foi explorado em trabalhos como o de Abudakar e Dasuki
(2018), que ao investigar os impactos da rede na realidade nigeriana permitiu
compreender sua instrumentalização em campos de atividades de desenvolvimento,
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além de trabalhos como de Bagdare (2021) que ressalta como a rede é apropriada por
mulheres para o desenvolvimento de atividades econômicas na Índia. Alicerçando esses
trabalhos com a investigação de Farrugia (2009) sobre práticas DIY de coletivos de
mulheres DJ em São Francisco, é possível perceber como todas esses fenômenos
constelam no relato de Giulia, em que a rede é apropriada para o desenvolvimento
econômico de mulheres musicistas, gerando um empoderamento a nível nacional pela
instrumentalização de tecnologias ao seu dispor, permitindo transcender a realidade
patriarcal previamente relatada no seu local e gerando novas possibilidades de
desenvolvimento enquanto carreira na música popular independente.
Pensar, portanto, os impactos das redes sociais na música independente não é
apenas pensar sobre conexões globais ou nacionais, mas também municipais, pois a
própria divulgação musical na realidade local deve ser atravessada pelas redes e suas
funções. Isso fica percetível como no caso de Giulia, ou também quando são pensadas
as tecnologias enquanto engajamento local a partir da divulgação dos projetos musicais
nas redes, com seus dilemas e vivências particulares e coletivas. Esse fenômeno reitera
as diversas habilidades que um musicista deve ter para a produção e divulgação de seu
material, mesmo dentro da sua própria cena local.
A presente seção permite compreender a hipótese de: “Explicar e compreender
a formação de cena(s) musical(is) alternativa(s) curitibana(s) nos últimos cinco anos, de
caráter local, translocal virtual e/ou afetiva por parte dos músicos/projetos musicais”.
Isso se deu pela via de perceber como a realidade curitibana e suas cenas se formam em
contatos primordialmente locais, mas que são continuamente atravessados por um
engajamento virtual que leva ao local, além de também possuir ouvintes de outras
localidades, a nível nacional ou internacional, mas que não estabelecem o mesmo nível
de engajamento com os agentes culturais como o público local promove, marcando um
caráter local nas atividades musicais.
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5. Pertenças territoriais
Para iniciar o debate acerca das pertenças territoriais que circunscrevem a
realidade musical independente de Curitiba, torna-se, novamente, de grande interesse
verificar o gráfico de nuvem de palavras elaborado em torno dos discursos sobre o
tópico:

Gráfico 3. Nuvem de palavras – pertenças territoriais

A partir do gráfico acima, alguns pontos de interesse surgem para debater a
seguir. Por exemplo, são mantidas palavras em torno de sociabilidade dos músicos,
como “pessoas”, “gente” e “galera” junto da “cidade” e de “Curitiba”. Ao olhar os outros
termos mais utilizados, alguns pontos são interessantes para iniciar a reflexão. “Paulo”
surge como referência a “São Paulo”, capital mais usada como comparativo e
contraponto sobre a realidade curitibana, seja por possuir grande influência na música
local ou por ser o destino de muitos músicos que possuem pretensões de se dimensionar
para um mercado nacional. Além disso, o centro da cidade é percebido como o local de
vivência musical por excelência, com mais citações, reconhecimento e descrição. Os
editais de fomento de cultura municipais surgem como um ponto central nessa vivência
local, já que são um meio central para financiamento de projetos próprios, apesar de
ser também um motivo de debate e críticas por parte dos músicos em como ele é
realizado, como será abordado em sequência.
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5.1.Cultura e cidade: formas de relação da população com a cultura
local

Pelo relato dos musicistas, é possível perceber como em Curitiba há diversas
desconexões e descontinuidades sobre como a população se engaja com a cultura local.
A partir dos relatos a seguir, pode-se perceber como há uma perspetiva que o
engajamento sobre os eventos culturais, principalmente jovens, se dão como um espaço
de encontro e lazer mais generalizado que focalizado no aspecto e nas manifestações
musicais em si, além de um desconhecimento por parte de pessoas mais velhas sobre
os fenômenos culturais contemporâneos da cidade:

Eu sinto que as pessoas mais velhas, tipo da geração dos meus pais, por exemplo, não
tem esse contato com música autoral aqui em Curitiba, sabe? As pessoas que
frequentam ambientes de música geralmente vão em shows de bandas covers, e tal. (...)
Eu sinto que sim, apesar também do movimento que o pessoal da minha idade ali faz,
eu sinto que ainda tem um certo distanciamento, que eu não sei como, sabe? Porque
tem muitas bandas autorais, tem muitos projetos, mas existe um certo distanciamento
ali, não sei porque, eu sinto que nos meus shows e de outras bandas que eu já fui, tipo,
dificilmente lota, sabe? Parece que é mais a bolha da pessoa ali que vai no evento, e o
pior é que eu percebo que eu acabo fazendo parte disso também, porque eu não vou
no dos outros também, sabe? Ou eu vou porque é em um bar, e daí tem bebida e daí eu
vou sabe? Então eu parece que vai porque é a festa, né? E não pela música em si, e eu
tô dentro disso, desse sintoma ali, sabe? Acaba reproduzindo esse comportamento,
percebi isso também há um tempo atrás (Giulia, comunicação pessoal, Novembro 19,
2021).

Eu tendo achar que a minha opinião não cabe só pra Curitiba, por ter conversado já
sobre isso com outros músicos de outras cidades, e não sei, é uma sensação que eu acho
que eu falo essa frase já faz tempo, o jovem, e eu digo o jovem como sendo essa massa
que vai em evento, porque parece que as pessoas não dão mais conta. Então, o jovem
parece que ele não se importa mais com que tipo de som tá tocando, o que importa
mais é se o evento é maneiro e estar nesse evento maneiro. Isso que importa, eu acho
que a parte da música ela é secundária assim (Katherine, comunicação pessoal,
Novembro 15, 2021).

Essa noção pode ser debatida em maior profundidade a partir do relato de
Amanda, que percebe uma dificuldade com engajamento da população da cidade com
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a música local. Pela sua perspetiva, mesmo quem vai de encontro com uma
manifestação cultural na cidade, vai previamente buscando algo institucionalizado e em
espaços de maior prestígio da cidade, como óperas e teatros mais reconhecidos:

Da população com esse engajamento, cara, é difícil. A visão que eu tenho, assim, da
cultura, é que ainda não é tão fomentada aqui na cidade. Por mais que tenham ações
que estão acontecendo mais vezes, principalmente agora durante a pandemia, mas falta
ainda eu sinto o pessoal da cidade interagir com a gente, que é músico daqui também,
sabe? Como artista independente. E aí às vezes você vê esses encontros acontecendo
de forma meio pontual assim, né? Então, está rolando um show no SESC, e aí é um
público específico que vai lá, daí na Capela Santa Maria é tipo a galera que vai ver a
ópera no Guaíra, sabe? Eles vão com uma finalidade de ter um contato ali com um tipo
de som ou alguma coisa, mas você vê que não é tão aberto assim, sabe? Então as pessoas
que veem de fora elas, eu tenho essa percepção, pelo menos, que elas não chegam
direto na fonte, sabe? Enfim, esse é um lado da moeda, né? (Amanda, comunicação
pessoal, Dezembro 06, 2021).

Porém, pensando fora do centro da cidade, é possível perceber uma outra forma
de engajamento da população com manifestações culturais que surgem da própria
realidade popular. Isso auxilia a proposta de Ferreira e Fiorese (2021), que percebem
como no centro da cidade há uma oferta cultural mais diversa, com mais espaços que
podem ser circulados pelos bairros mais próximos também dessas regiões, o que não
ocorre para quem reside na periferia, que muitas vezes acaba se restringindo ao seu
bairro e sua região mais demarcada, delimitando um corte nas dinâmicas de centro e
periferia por oportunidades culturais. Nas realidades periféricas, há uma valorização
sobre os gêneros e eventos desses gêneros ouvidos nos locais, reservando
manifestações de rock alternativo para espaços centrais, por exemplo, enquanto o
pagode e o forró acabam sendo vivenciados mais na periferia. A abertura e possibilidade
de outros contatos culturais pode justificar a emergência da vivência de gêneros
musicais mais globalizados no centro, seja por acesso a internet ou por ser um espaço
de contato com uma juventude mais globalizada, enquanto o forró (Alfonsi, 2007) e o
pagode (Erthal, 2012) se localizam com maior predominância nas periferias curitibanas.
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Porém isso não é traduzido pra realidade do rap, que ainda precisa de uma
validação externa, como sucesso em São Paulo, para ser valorizado na realidade
curitibana:

Bom, eu acredito que funciona às vezes muito bem dentro de alguns nichos, assim.
Então, por exemplo, a minha família ela é maior parte ali da Zona Sul de Curitiba, ali
Xaxim, Fanny, e ali a cultura é muito forte pra eles, mas nada pra eles interessa fora a
cena do pagode, tá ligado? E eu cresci ali tipo curtindo mais rap e tal, nunca me envolvi
nisso, mas eu percebo neles a paixão e o valor que eles dão pra isso, né? Pra esse nicho,
e pra eles nada mais importa de cinema, outros estilos musicais, mas eles sabem quem
é o músico que toca bem, aonde que tá legal, se vai ter algum evento, isso também por
dentro, tá ligado? E pra eles não importa outras manifestações culturais, tá ligado? E
isso é uma parada, talvez é uma questão mais popular assim, digamos. Agora pensando
em termos assim de cena mais estruturada, sei lá, eu já tive uma oportunidade de
trabalhar no festival de teatro de Curitiba como designer mesmo, trabalhando na
comunicação, e também dentro do rap, né? Dentro do rap, no movimento rap, nesses
eventos que rolam, e daí eu percebo que são diferentes formas de que as pessoas têm
de lidar, mas no geral parece que as pessoas daqui de Curitiba valorizam muito mais
artistas que possuem uma validação de São Paulo, de mídia grande, né? (Bruno,
comunicação pessoal, Dezembro 06, 2021).

Evocando os trabalhos de Wacquant (2018) e Savage et al (2018), que se
apropriam da teoria bourdieusiana para demonstrar como os usos teóricos de capitais
simbólicos são vivenciados e disputados nas cidades urbanas, torna-se possível
compreender como São Paulo, detendo um capital cultural elevado perante Curitiba,
age enquanto possível instrumento de validação para a realidade local, até pelo seu
reconhecimento histórico de grandes rappers de dimensão nacional que saem e narram
a vivência em São Paulo, como, por exemplo, os Racionais Mc’s. Essa diferença pra
cidades como São Paulo também se dá muito pela via da desigualdade de investimentos
em cada local, criando uma relação dialética entre os investimentos e condições
materiais e a cultura de engajamento local. Esse fenômeno pode ser percebido no
excerto da fala de Bruno: “mas no geral parece que as pessoas daqui de Curitiba
valorizam muito mais artistas que possuem uma validação de São Paulo, de mídia
grande”.
Nicolas complexifica esse olhar ao perceber que, além da presença de
engajamento com a cultura nesses locais conceituados da cidade, há também um
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público interessado em consumir movimentos culturais da própria cidade, criando
grupos distintos:

Eu sinto que a cultura curitibana, da cidade, de assistir um show no fim de semana não
é muito da nossa cultura, assim. E eu acho que assim, não é na nossa cultura mas
também tem uma influência de investimento aqui, né? Não se compara com uma cidade
maior como em São Paulo, que tem por exemplo o SESC lá direto trazendo o show e
dando cachê decente pros músicos tocarem versus aqui que não tanto esses espaços,
eu sinto que é uma coisa um pouco renegada a cultura curitibana, assim, e quando rola
são as paradas um pouco assim para parecer que a gente é chique, assim. (…) Mas eu
vejo que tem um pouco essa relação, e daí quem acaba se relacionando com a música
local acaba sendo aquele rolê de gente que já se interessa muito por arte e quer se
aprofundar, então não é uma coisa da massa participar da música local curitibana. Ou é
uma coisa chique, ou é uma coisa de gente muito interessada, ou gente que conhece as
pessoas que criam ela, assim que eu sinto mais ou menos (Nicolas, comunicação pessoal,
Novembro 22, 2021).

Mesmo sendo um processo continuamente entrelaçado com São Paulo, esse
nicho de pessoas interessadas acaba por ter uma presença ativa na cidade, fato que não
se traduz em um cenário de população geral. Isso pode ser percebido em:

Olha, eu acho que o brasileiro em si, assim eu acho que ele tem essa noção de que acaba
consumindo mais coisas de São Paulo e Rio, né? Mas Curitiba, bom, acho que falando
da gente sim, das bandas, elas tendem a interagir bastante assim, né? Engajar bastante,
sendo que tem público e tal, as pessoas, elas se interessam, principalmente pessoas na
nossa faixa etária assim, né? Só que ao mesmo tempo eu acho que hoje em dia é muito
por nicho a questão da música, você acaba produzindo música pra determinadas
pessoas, e na hora que tenta romper essas bolhas não sei se ocorre assim de forma
muito natural não. Eu acho que as pessoas, elas se restringem quanto a isso eu acho
(Felipe, comunicação pessoal, Dezembro 07, 2021).

Porém, um local central de vivência musical na cidade, tópico de debate na
sequência, é a rua, que se torna um espaço de disputa entre as instituições públicas e
os músicos, que percebem um grande engajamento da população nesse contexto. O
trecho a seguir permite iniciar esse debate:

Eu acho que se envolve bastante, eu até quando eu comecei a tocar na cidade, eu
comecei a tocar em uma banda de rua, e aí, pô, era um improviso instrumental que sei

63

lá, nem teria público, e a galera colava em peso assim na rua mesmo, até tipo, aí a gente
ia viajar pra outras capitais, e em São Paulo já não rolou esse público que rolou em
Curitiba, sabe? No ônibus também, é porque eu toquei no ônibus, né? Tem gente que
não gosta e tem reações mais agressivas, teve alguns casos mais agressivos aqui em
Curitiba, mas assim, pra mim eu até tenho grudado no meu instrumento um bilhetinho
que eu ganhei de uma vez tocando, então tem de tudo assim. Eu me sinto acolhido
(Rapuso, comunicação pessoal, Dezembro 02, 2021).

Aprofundando as diferenças de relatos entre Curitiba e São Paulo, é possível
perceber que há um reconhecimento de desigualdade de estrutura para o fazer musical
na comparação das cidades, seja material, de condições de estadia e preparação para a
apresentação, ou política, com maior reconhecimento e engajamento dos políticos
locais na promoção de eventos culturais. Isso é percebido na fala:

Ah então é gritante sim, é gritante porque é tudo uma questão de comportamento das
pessoas que tão lá, e isso poderia simplesmente ser implantado aqui. Vai daí, pô, sei lá,
tem que gerar ou conseguir fazer uma terapia, inclusive eu. Mas, enfim, por exemplo,
quando eu fui tocar em São Paulo, às vezes foram coisas pequenas assim, mas tinha o
mínimo de pensamento, tipo de estrutura pra me apresentar, de estadia, sabe? Umas
coisas assim, e intercâmbio, e meio que as pessoas tratando os artistas de lá assim
também, né? E aqui é tipo, é muito ao Deus dará, pelo menos aonde eu conheço, nos
lugares que eu estive me apresentando. Por exemplo, aqui a galera do rap precisa tomar
alguns conhecimentos, mas só que é um problema de gestão pública isso. Voltando a
São Paulo, lá as prefeituras, subprefeituras, vereadores estão conectados com a cena,
então tipo, volta e meia isso é passado, isso é estruturado, e aqui não existe essa
estrutura (Bruno, comunicação pessoal, Dezembro 06, 2021).

Além disso, quando comparado com a própria região do Brasil, é refletido como
a cidade de Curitiba pode ter um engajamento menor por falta da criação de uma
identidade local, que desvincula afetivamente os sujeitos do engajamento com a
produção cultural municipal, como é ressaltado:

Mas primeiro, a gente tem o eixo Rio-São Paulo ali, que é o eixo de sempre, fora desse
eixo, acho que existem capitais e estados que tem uma cultura assim que é mais apoiada
pelas pessoas ali, tá ligado? Tipo, é mais apreciada pela por aquelas pessoas na região
Sul, tá ligado? Eu não sei, eu não tenho muito contato em Santa Catarina, mas por Rio
Grande do Sul eu sei que tem tipo, sei lá, os cara gostam muito da música, e escutam e
vão no show, estimula, e tipo, essas músicas antes de ir pro Brasil lá já estava fervendo.
Curitiba, sei lá, eu acho que está num limbo, tá ligado? Cultural, assim, se entender, até
por ter feito parte de São Paulo por muito tempo, historicamente e tal, mas eu acho que
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eu não sei se ainda Curitiba tá encontrando essa identidade e tal, e está dando espaço
para as coisas, ou se realmente Curitiba tenta, né? (Denis, comunicação pessoal,
Dezembro 05, 2021).

Apesar desses discursos, há também relatos que contrastam com essa
perspectiva, percebendo outras regiões, como São Paulo no caso, tão difícil quanto
Curitiba para se projetar para um cenário nacional musical, ou apenas para conseguir
gerar uma renda de subsistência na capital. São visualizados casos de musicistas que vão
para a capital paulista e acabam tendo que exercer profissões desvinculadas da música,
sem conseguir o retorno de reconhecimento e popularização musical a partir da vivência
em São Paulo. Percebe-se que há uma realidade diferente da curitibana, mas que não
necessariamente reflita em mais oportunidades:

Existe essa lenda, né? De que se você tá em São Paulo, as oportunidades são infinitas e
tal. Só que eu tenho um monte de amigo que saiu das suas cidades e foram pra São
Paulo, e trabalham em São Paulo naquele esquema de ser garçom, e tal, tem poucos
shows. Acho que te facilita estar em São Paulo se você já tem uma carreira mais
encaminhada, se você não tem uma carreira, você vai ter que ralar como em qualquer
outra cidade. (...) Não sei se eu diria nem mais fácil nem mais difícil. Acho que tem
vantagens e tem desvantagens. Você tipo faria uma networking com mais bandas, você
sairia com mais gente influente. Agora, aqui na cidade mesmo eu conheço um monte de
gente influente, isso me faz entrar em lineup do Coolritiba? Não faz, tem coisas que não
importa (Katherine, comunicação pessoal, Novembro 15, 2021).

Por fim, a dimensão das possibilidades de fazer musical e cenas fica realçado
quando se compara Curitiba com São Paulo, pois a diferença de escala geográfica e
populacional acaba permitindo o estabelecimento de diversos núcleos simultâneos na
realidade paulista. Ao passo que isso torna mais plural a vivência em São Paulo,
permitindo a realização de diversos shows para públicos diferentes, é percebido pelos
musicistas como isso dificulta também no engajamento de um público fiel, havendo
situações em que houve um maior reconhecimento do trabalho autoral em Curitiba. Isso
pode ser dimensionado em:

Eu vejo em Curitiba uma coisa mais centralizada, São Paulo parece que tem várias
cidades dentro da cidade, então se estabelecem, assim, grupos de artistas e grupos de
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bares, e parece que em Curitiba é o mesmo grupo assim. Aí é isso que eu te falei também
da rua, que eu não percebi muita recepção em São Paulo na rua, rola assim, samba de
noitão, pá, mas eu vejo que a galera, mesmo assim, é uma rua vinculada a um bar. (...)
Tem mais possibilidade de show, mas não necessariamente um reconhecimento, ainda
mais de trampo autoral. Assim, como eu falei, eu sinto que o meu em Curitiba acaba
envolvendo mais as pessoas. Sim, realmente, São Paulo como tem mais bares, mais
multiversos, você tem mais possibilidade de fazer show, e né? Porque daí não fica
naquela mesmice, tipo assim, se eu fizer um show autoral aqui uma semana, na outra
mesmo que eu vá em outro bar, tipo, é o mesmo público, assim, e é uma coisa que eu
sinto que não rola em São Paulo, se fizer um show autoral na semana, na semana
seguinte vou fazer outro e vai ser outro público. Tem muitos rolês cada bairro, assim,
tem pessoas diferentes e tal. Mas eu acho importante sim estabelecer uma raiz na
cidade local, na música local, com o público de onde você veio, que é a raiz (Rapuso,
comunicação pessoal, Dezembro 02, 2021).

Partindo dessa discussão da relação próxima que Curitiba estabelece com as
cenas de São Paulo, retoma-se a segunda hipótese: “É possível traçar uma forte relação
da(s) cena(s) musical(is) alternativa(s) curitibana(s) nos últimos cinco anos com os
processos criativos que surgem a partir das cenas musicais de outras capitais brasileiras
por conta do contato das redes”. Ficou visível que há um contato de processos criativos
e de comparação de Curitiba com São Paulo, seja para a validação de produções locais
ou para inspirações da capital paulista, que se apresenta de forma bem vivida no
imaginário da realidade musical curitibana.
Sobre os locais de vivência musical na cidade é possível perceber como há uma
clara diferenciação entre locais em que se pode tocar a partir de editais, que constituem
os de maior reconhecimento e prestígio da cidade, geralmente associados com
concertos de música erudita, e bares que permitem uma maior democratização sobre
as apresentações de músicos independentes. Mesmo sendo possível integrar os espaços
dedicados a editais para artistas independentes, esses processos são raros, tornando
insustentável manter-se nessa dinâmica, gerando uma maior presença desses artistas
em espaços privados. Isso pode ser percebido em:

É, tem nichos, né? O Veenstra, a gente conseguiu tocar na Capela Santa Maria por causa
de um edital, né? Era um festival que que passou o projeto, né? E por isso a gente
conseguiu esse lugar mais prestigioso, assim, mas nunca mais rolou de novo. (...) Mas aí,
o que a gente consegue mais, normalmente, é essas casas pequenas, né? Tipo, a
Lavanderia, lá, que tem um monte de brother que morava na casa, eles faziam festa
todo fim de semana pra pagar os aluguéis. a Casinha também é o mesmo esquema, os
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cara tinham uma casa e pra pagar as contas deles faziam o evento. Esse tipo de lugar tá
no bem mais aberto, né? Mas assim, cara, esse negócio de escrever assim e sempre ficar
pleiteando pro governo que você consiga tal coisa, tipo, quase implorando, assim, eu
vejo o valor disso, acho que a galera do Ímã faz isso muito bem, assim, eu acho bala.
Mas aí, tipo, isso, fazer pra mim mesmo, eu não consigo. Eu sou mais assim (Lorenzo,
comunicação pessoal, Outubro 05, 2021).

No Paço da Liberdade, esses espaços assim bem centrais assim, né? Quando é nesses
espaços geralmente é por incentivo, algum projeto pela fundação ou algum poder do
Paço mesmo que a galera conseguiu descolar lá pra se enquadrar em algum tipo de
projeto que tem que estar rolando lá mesmo, né? Tipo de incentivo deles, o rolê em bar
mesmo, né? Tipo, tem espaço lá e aí todo mundo chama pra tocar lá pra fazer um rolê
final de semana, acho que é que é mais por aí esses espaços que eu frequento, né?
(Seithy, comunicação pessoal, Novembro 29, 2021).

Sobre os locais privados que abrem espaço para apresentações de músicos
independentes locais, o centro é a região da cidade que maior concentra esse tipo de
local. Isso justifica a perspetiva previamente pensada sobre as distinções que ocorrem
no centro e na periferia da cidade sobre os seus gêneros musicais e sobre suas
propostas, em que as práticas DIY de música alternativa acabam se localizando mais no
centro. Os exemplos podem ser percebidos a partir da fala de Nicolas:

Então, o centro eu acho que tem uma mistura, né? Eu consigo notar que tem alguns
lugares de música alternativa que eu conheço melhor, tem a Casinha, 92 (Graus) que
ficam, eu vou falar que é centro porque é uma área é tudo perto ali no centro, né? Que
tem isso da música alternativa, do hardcore, sei lá, de indie, mais rock. Daí tem a ilha
dos covers, que é tipo, esqueci algum outro lugar que tem cover ali no centro, mas tem
uns outros que tinham tipo uns cover de rock assim. Então, no centro tem essa mistura
assim dos covers, de música autoral, de hardcore, né? De coisa assim, tem metal, tem o
jazz por ali, só que tipo, o Dizzy é uma parada assim, esses lugares, parece que eles não
se misturam muito, e é tipo, sempre a mesma galera, vamos dizer que é a mesma galera,
uma panela estendida tocando nesses mesmos lugares, assim. E tudo muito separado,
tudo muito perto, mas tudo muito separado, né? E daí pra longe eu sinto que na periferia
assim, tipo, por exemplo, sei lá, na saída pra Curitiba tem uns bar de rock assim, de rock
de tiozão até onde eu sei, assim. Tem tipo o John Bull assim, mas ainda é uma área
relativamente central, né? (Nicolas, comunicação pessoal, Novembro 22, 2021).

Porém, esses bares geralmente não são caracterizados por um público
específico, variando bastante os gêneros que são agregados no mesmo espaço. Ao
pensar sobre a existência de diversas cenas e nichos diferenciados na cidade, pode ser
possível pensar nessa manifestação enquanto locais e espaços urbanos privados que são
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apropriados e vivenciados por diversos públicos diferentes dependendo da cena e de
seus contatos que formam, mas que ainda se apropriam de espaços similares na região
central da cidade para manifestar suas práticas culturais. Portanto, como previamente
foi elaborado sobre os públicos das cenas, quem geralmente frequenta os espaços em
determinados dias são os públicos de determinado artista principalmente:

Poxa, eu acho que o número de público assim varia muito. Eu vejo a galera mais fiel aos
artistas do que aos bares, então acho que varia mais de acordo com os artistas que vão
tocar mesmo (Rapuso, comunicação pessoal, Dezembro 02, 2021).

Além dos espaços privados e de espaços públicos fechados, como previamente
citado em teatros e óperas, a rua representa um local central para a manifestação da
música autoral independente curitibana. Pensar a rua enquanto um local democrático
de vivência musical é essencial pois, a partir das práticas musicais, o espaço urbano
pode-se transformar em espaço público. O espaço público, partindo da definição de
Gomes (2018a), pode ser pensado enquanto indo além da expressão material da rua, já
que depende de como ela é apropriada, significada e instrumentalizada, devendo, para
tornar-se público, contemplar a diversidade social que atravessa o local, promovendo
“uma reunião de entes, indivíduos, com qualidades, interesses, valores e projetos
diversos. A convivência impõe regulações e limites para a satisfação parcial desses
diferentes interesses. A pessoa pública, o cidadão é um sujeito de direito e de deveres”
(2018: 117). Pela música, é possível ter mais um mecanismo que busque assegurar essa
transformação do espaço urbano em público, permitindo que uma multiplicidade de
discursos atravesse o cotidiano da cidade. Além disso, a rua permite uma expressão
cultural pela via musical democrática, sem depender da abertura de espaços privados
para seu exercício.
Diversos relatos reiteram essa centralidade do espaço urbano aberto, porém os
discursos vêm atravessados também com um lamento da impossibilidade de
apresentação nesse espaço em decorrência de mudanças de governos e prefeituras na
cidade, que alteram as possibilidades de apresentação e conexão com o público em uma
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dinâmica que era previamente bem delimitada e estruturada. Esses aspectos podem ser
percebidos em:

A gente ia muito em coisas também gratuitas e coisas de rua, né? E acho que já não é
tão bem vista a música na rua, desde que o Greca se elegeu, antes dele também, mas
nos últimos anos foi descendo demais a quantidade de apresentações na rua, a ponto
de músico perder os instrumentos. Então acho que com isso as pessoas foram indo
menos para coisas assim, ficou muito cercado em locais onde você paga para consumir
e não pode ficar muito tempo, ou se ficar isso acarreta um monte de custo, e essa
mudança tirou as pessoas dos espaços eu achei assim, inevitavelmente, né? (...) Olha,
boa pergunta, eu suspeito que afetou as duas assim, eu acho que você ia num lugar
aberto e acabava ainda num lugar fechado, porque já tava na rua mesmo, afim de sair,
você saía de casa disposto a sair, a sair de casa disposto a ir em algum evento, e você
podia acabar indo em um lugar fechado ou não. Acho que hoje a gente já nem tem essa
vontade de sair porque a gente sabe, a gente já vê na internet ali os preços, horários e
já vai com o negócio marcado, não fica na rua assim. Eu lembro de cenas assim, na
Trajano inteira levando enquadro assim, todo mundo, lembro de cenas de baterista
perdendo bateria, guitarrista perdendo amplificador, coisas assim. (Francisco,
comunicação pessoal, Novembro 24, 2021).

Eu vejo em Curitiba a galera mais na rua mesmo, indo pra lá e pra cá. Se bem que
ultimamente tá sendo bem difícil de fazer isso, que a polícia tá falando pra galera sair da
rua, né? Tá sendo bem triste (Rapuso, comunicação pessoal, Dezembro 02, 2021).

Mas eu não eu não descarto a rua o melhor lugar para as pessoas se encontrarem, se
unirem, um tipo de espaço público aberto assim, sabe? (Amanda, comunicação pessoal,
Dezembro 06, 2021).

Considerando como esses aspetos políticos atravessam e modificam as
dinâmicas da música independente curitibana, propõe-se, na sequência, aprofundar
acerca desses aspetos para compreender melhor o que é transformado a partir das
mudanças nas instituições políticas federais, estaduais e municipais.

5.2.Relação com instituições públicas

Antes de entrar nas transformações que ocorrem de forma material no cotidiano
dos músicos, como os espaços e ofertas de editais para a realização de projetos, é
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necessário perceber como as mudanças nas instituições políticas transformam a
perceção geral da população sobre os movimentos culturais e seus agentes:

Nossa isso é foda porque tipo, primeiro que afeta pra caralho, tá ligado? Ainda mais se
porra tipo assim, você vai a nível federal, você colocou um cara no poder que tipo, deu
voz pra nego falar que artista é vagabundo, que é drogado, filha da puta, e tipo esse tipo
de coisa, tá ligado? Esse tipo de questão já foge até do debate razoável sobre qualquer
coisa. (…) Isso vai sendo cortado, a gente, por exemplo, aí não tem mais ministério da
cultura, por exemplo. As coisas vão sendo cortadas, às vezes a galera vai sendo cortada
e vai dando voz, vai dando uma narrativa de que artista é um cara que não exerce um
ofício, ele é um folgado, que é oportunista (Denis, comunicação pessoal, Dezembro 05,
2021).

Com certeza impacta demais porque, a galera querendo ou não é muito influenciada,
sei lá, pelos veículos de mídia, pela Globo, a Band, SBT, eu não sei se promove muita
música, sabe? É uma coisa meio que alimenta o lado, não do ser humano, ele economiza
na música e no visual e valoriza outros valores que não são de certa forma eruditas,
digamos assim, sabe? Que a galera está cagando um pouco hoje em dia pra arte, eles
gostam de ver muita coisa, se entupir de informação e não conseguem apreciar muito a
arte envolvida naquela produção audiovisual, sabe? Então, por isso que eu acho que é
um nicho, é bem limitado e isso que é triste, sabe? Mas eu acho que é um reflexo do
movimento político atual de extrema direita (João, comunicação pessoal, Dezembro 07,
2021).

Eu vou começar falando da parada, fora os incentivos assim, edital mesmo, a ideologia
do governo impacta demais em como as pessoas se sentem confortáveis de estar na rua,
de estar curtindo um som porque é como agora as pessoas estão se sentindo reprimidas
de estar na rua, tipo, agora eu vou tocar no centro e já me preparo porque pode ter, é
muito provável que tenha estresse com polícia, então essa ideologia mais higienista,
assim, atrapalha muito (Rapuso, comunicação pessoal, Dezembro 02, 2021).

Essa transformação impacta diretamente na vida dos musicistas, e como, a partir
desse impacto, o seu processo artístico também é transformado no fenômeno. Seja por
discursos de líderes políticos (“você colocou um cara no poder que tipo, deu voz pra
nego falar que artista é vagabundo, que é drogado, filha da puta, e tipo esse tipo de
coisa”) ou pelos discursos emitidos nas grandes redes de televisão e portais de notícia
(“pelos veículos de mídia, pela Globo, a Band, SBT, eu não sei se promove muita música,
sabe? É uma coisa meio que alimenta o lado, não do ser humano, ele economiza na
música e no visual”), o ser músico é afetado de forma profissional e pessoal, criando, no
presente cenário, ambientes mais hostis referentes ao fazer e viver musical (“a ideologia
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do governo impacta demais em como as pessoas se sentem confortáveis de estar na
rua”).
Seguindo esses impactos emocionais e pessoais, é possível perceber como as
últimas alternâncias de poder nas instituições públicas políticas alteraram diretamente
nos repasses para atividades culturais. Por haver uma dependência direta entre os
músicos e os repasses públicos para o exercício da atividade sem depender do capital
privado, as alternâncias governamentais fomentam um cenário de incerteza e
insegurança. Isso pode ser percebido quando, ao analisar as estratégias de governos
brasileiros de esquerda, como o mandato do ex-presidente Lula, Calabre (2014) ressalta
como só nesse período a cultura assumiu um protagonismo nos debates ministeriais e
de estratégias públicas, algo que foi sentido de forma positiva diretamente em relação
aos artistas, o que contrasta com os relatos aqui apresentados em um cenário de
governabilidade de extrema-direita. Estando as práticas culturais em um intermeio dos
poderes públicos e privados, Calabre (2019) ressalta como as posições e políticas no
poder público são essenciais para assegurar um direito de cidadania, seja para o público
ou para os agentes culturais.
Essas transformações de acordo com as gestões podem ser percebidas
principalmente nas gestões municipais, com maiores atrasos nos repasses e em maiores
cortes nos fundos dedicados para o fomento cultural:

De toda forma, o movimento está vindo sempre em cortes, né? Para a cultura no geral,
independente de qual Prefeitura seja. Mas assim, por exemplo, cortaram a Virada
Cultural, mas depois ninguém mais pôs de volta, e também embora a gente tenha tido
mudanças de prefeitura, são sempre as mesmas coisas, os mesmos grupos no poder,
mas assim, são grupos muito próximos. Então não sei, parece que as políticas em si não
mudam tanto, mas mudam muito pouco (Katherine, comunicação pessoal, Novembro
15, 2021).

A Fundação Cultural: entrou a gestão acho que logo recente, o Greca foi eleito, né?
Desde essa vez aqui que ele tá agora você já vê na Fundação Cultural que mudaram
todos os bonecos que ocupam os lugares, os cargos executivos, mudou talvez um pouco
a forma de gestão da Fundação. Teve o incentivo que a gente teve agora para a
pandemia, e no Paraná demorou muito mais tempo pra edital acontecer, pra auxílio sair,
vi eu vi, né? Tipo assim, eu vi os meus amigos de São Paulo que já estavam recebendo,
e a gente que nem recebeu anúncio, né? Nem o edital avisando. Só que tem diferença
também, sei lá, principalmente nessa questão de fomento, quando você entra por edital
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mesmo, tem um tratamento diferente. Talvez a hierarquia que tem entre Estado e
cidade faça alguns diferenciais na burocracia, sabe? Tipo, a burocracia de um às vezes é
mais flexível em uma coisa e em outra mais fechada, e às vezes o tratamento Federal
também pra te dar todo o auxílio pra executar uma tarefa pode ser diferente do que o
municipal, e aí depende do edital, depende da circunstância, de enfim, como é que está
acontecendo, qual lei que está regendo o edital (Amanda, comunicação pessoal,
Dezembro 06, 2021).

Nessa realidade, torna-se mais competitivo a busca pelos poucos recursos
dispostos pela prefeitura, gerando disputas intensas para conseguir integrar o edital e
captar seus recursos. Além do crivo municipal em que o projeto é avaliado, também é
necessário buscar empresas que queiram se afiliar ao seu projeto, financiando-o para,
posteriormente, receber uma redução no pagamento de impostos referente ao valor
financiado no projeto cultural. Porém, as alterações ideológicas de opinião pública
previamente citadas afetam diretamente em todas essas etapas, dificultando a
possibilidade de receber o incentivo financeiro cultural proposto:

Cara, é porque assim, não adianta você apresentar um bom projeto, tem que ser um
projeto impecável. porque todo mundo tipo. assim. todo mundo não. mas muitas
pessoas enviam projetos que vão tirar uma nota oito, oitenta. Para você passar você não
pode tirar oitenta. Você tem que tirar de dez a noventa e cinco. Cem a noventa e cinco.
Então é uma coisa que se torna muito alto pelas poucas vagas, assim. E outra ainda, o
processo beleza, você passou, só que você tem que fazer o corre da captação que é
insano, porque pode ser que você não consiga, pode ser que nenhuma empresa queira
botar a grana dela no teu projeto porque o teu projeto tem palavrão, porque o teu
projeto é bad, sei lá, porque seu projeto é de não sei que tipo (Katherine, comunicação
pessoal, Novembro 15, 2021).

Porém, é possível perceber movimentos dos próprios musicistas enquanto
categoria para buscar soluções acerca desse cenário desfavorável, tentando em
conjunto se inserir nas dinâmicas dos editais para garantir uma parcela do incentivo
dedicado para a cultura. Essas iniciativas podem ser exemplificadas em:

Pô, houve agora na pandemia que fizeram um grupo de Whatsapp que tem algumas
pessoas, que se chamava Máfia do Edital, tinha bastante gente do rap, DJ, a galera do
Slam, do teatro, porque o teatro tem um movimento bem forte. Esse grupo do
WhatsApp aí foi, pô, foi muito legal pra uma galera que está aproveitando o movimento
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de democratização, a galera vai lá ler o edital junto, explica, manda áudio (Bruno,
comunicação pessoal, Dezembro 06, 2021).

Esses retratos tornam-se importantes para compreender a realidade cultural
política brasileira pois ela se dá, principalmente, pela via dos editais, no caso do agente
cultural buscar acessar recursos públicos para sua prática cultural. Centrando-se na
realização de projetos que são pontuados e com teor classificatório, compreender as
dinâmicas e as expectativas em torno dos editais é central para poder atuar
profissionalmente com auxílio do poder público (Ribeiro & Barbalho, 2020; Araújo,
Esteves & Albernaz, 2018; Queiroz, 2013). Portanto, as estratégias elencadas são de
extrema importância, ressaltando o caráter social e coletivo empregado para possibilitar
a aquisição desse tipo de capital em suas práticas culturais e, por consequência,
diminuindo a dependência do capital privado. Esse fenômeno reitera o que foi
apresentado por Prudencio e Junior (2013), em que a internet permite a inserção de
artistas do hip-hop em editais de música em Curitiba, tentando reverter um cenário em
que o gênero é sistematicamente excluído da realidade local.
Retomando a primeira hipótese proposta, que propunha: “ As transformações
da(s) cena(s) musical(is) alternativa(s) curitibana(s) nos últimos cinco anos foram
diretamente impactadas pelas transformações políticas a nível municipal, estadual e
nacional”. Pode ser possível perceber como houve essas transformações,
principalmente em decorrência das últimas alternâncias de poder para governos que
permeiam o espectro político da direita e extrema-direita, não apenas afetando nos
repasses econômicos em forma de editais como nas liberdades individuais sobre a
possibilidade da realização de apresentações de rua.

5.3.Atividades desenvolvidas em paralelo com a música

Mesmo a situação de editais ser citada como mais precarizada em Curitiba, os
musicistas reconhecem como o trabalho com a música possui dificuldades a nível
nacional. Essas dificuldades podem ser percebidas no que envolve a impossibilidade de
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a música ser suficiente para subsistência, necessitando outras atividades paralelas,
sendo vinculadas ou não com a música, para poder pagar as contas ao final do mês. Esse
fenômeno é reiterado nos trechos:

Cara, ser músico por ser músico, enfim, significa que ou você está bem estabelecido ou
você tem provavelmente alguma vantagem, né? Algum privilégio nesse sentido, assim.
E a maioria dos principalmente músicos mesmo, se não tem dois trabalhos eles tem que
dar aula e fazer mais do seu próprio rolê, ou tem que fazer alguma coisa mais isso e dar
aula de inglês, mais isso, enfim, sempre tem alguma coisa, sabe? Tem casos também
que eu conheci de pessoas que só vivem música, mas é difícil, a galera sempre está
fazendo mais alguma coisa. Mesmo que seja relacionado à música, sabe? (Amanda,
comunicação pessoal, Dezembro 06, 2021).

Cara, eu acho que a proporção deve ser tipo, 85% a galera que tem que trabalhar, e 15%
consegue viver só de música. E tipo assim, além de eu achar isso da galera de Curitiba,
eu acho que tipo um pouco a nível nacional, tá ligado? Já linkando com aquilo que você
me perguntou sobre os governos e tal, o quanto influencia nosso governo, eu acho que
influenciou muito assim nisso, tá ligado? Muito, muito mesmo assim, muito mesmo
(Denis, comunicação pessoal, Dezembro 05, 2021).

Eu não conheço nenhum músico que não tenha day-job. Mentira os menino da, que eu
falei que eu esqueço, Jovem Dionísio, os meninos da Jovem Dionísio vivem de royalties,
se deram bem, mas a própria Tuyo faz muita propaganda (Katherine, comunicação
pessoal, Novembro 15, 2021).

Então, é uma coisa que eu acho que não é diferente dos outros lugares é que, duas
coisas, ou você trabalha com outra coisa, ou você é tipo um professor. Acho que isso
tem muito em geral na cena local, eu diria que muitas pessoas trabalham com outra
coisa na cena local, do rockzinho. Tipo, você tem a banda mas você é engenheiro, você
tem mas você é designer, muito designer, só tem designer no Brasil. Tipo, quando você
é músico formado e tal, acho que muita gente acaba ou indo pra educação, ou você vai
trabalhar no estúdio, eu sinto que é meio que isso aí, porque viver de tocar na noite é
duríssimo aqui, duríssimo, duríssimo, e da cena local, alguém que vive de fazendo
música autoral em Curitiba demora um tempão, mano, é tipo dez anos, sei lá, ou oito
anos, acho que é bem pouco para geralmente as pessoas falarem para você tipo ah estou
vivendo disso, e até lá acho que uma coisa muito comum é você trabalhar com outra
coisa sendo professor ou trabalhando no estúdio (Nicolas, comunicação pessoal,
Novembro 22, 2021).

Portanto, pode-se dizer que a categoria, como um todo, é precarizada na
realidade brasileira, com falta de incentivos, oportunidades e investimentos para
democratizar uma profissão cultural no Brasil (“E a maioria dos principalmente músicos
mesmo, se não tem dois trabalhos eles tem que dar aula e fazer mais do seu próprio
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rolê, ou tem que fazer alguma coisa mais isso e dar aula de inglês, mais isso, enfim,
sempre tem alguma coisa”). Esse fenômeno dificulta manter a carreira enquanto
musicista no longo prazo, podendo ser associado ao fenômeno cíclico das cenas na
capital, já que a atividade não permite um retorno que possa prover a subsistência do
sujeito na cidade.
Reitera-se a relação possível entre os estudos de Tarassi (2018) e a realidade
curitibana, em que musicista deve buscar outras tarefas e formas de subsistência
enquanto almeja o sucesso profissional musical. Para isso, as habilidades artísticas
musicais em geral não são suficientes, reiterando a necessidade do desenvolvimento de
outras práticas profissionais enquanto desenvolve sua prática artística. Remetendo ao
que foi apresentado por Estivalet (2020) e Macan (2020), torna-se explícito como,
realmente, há uma defasagem de remuneração artística-musical na realidade
curitibana.
Considerando esse cenário, é explicitada a necessidade de tornar acessível os
acessos aos editais culturais na realidade municipal, além da importância de práticas
como as previamente explicitadas de coletivização e sociabilidades para poder exercer
o direito enquanto cidadão de acesso aos fundos públicos para prática cultural. Além
disso, partindo dos relatos aqui dispostos, torna-se relevante pensar sobre as
dificuldades

de

complementar

a

prática

cultural

com

os

conhecimentos

profissionalizantes de domínio das redes sociais para promoção do trabalho, reiterando
falas que explicam a necessidade de um profissional para realizar esse marketing, mas
que também auxilia a compreender o motivo de diversos musicistas pensarem de forma
organizada, a partir de experiências subjetivas pessoais, como instrumentalizar as redes
sociais ao seu favor, até pela dificuldade de organizar e balancear a busca de
conhecimento artístico, profissional e midiático, que contemplam o fazer musical, sua
subsistência e a promoção de seu trabalho.
Portanto,

reitera-se

a

necessidade

da

transformação

da

realidade

comunicacional e interativa entre os músicos para atingir um objetivo comum de
geração de redes de disseminação dos trabalhos independentes locais. Partindo dessa
premissa, objetiva-se a transformação de um capital subcultural em econômico,
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mitigando as dificuldades que decorrem das múltiplas tarefas exercidas pelos agentes
culturais em suas respetivas realidades e, portanto, permitindo um desenvolvimento
mais concreto e possível das práticas musicais alternativas independentes curitibanas
em suas diversas instâncias.
Um ponto possível de transformação na realidade que os musicistas
apresentaram pode ser pela via das carreiras DIY. Como Bennett (2018a) apresenta, esse
é um caminho possível para quem se envolve com a criação musical ou com outras
formas de práticas culturais, se apropriando dos conhecimentos adquiridos no decorrer
da vida para estruturar uma carreira que, instrumentalizando suas habilidades
adquiridas, permitam saídas de curto prazo para um trabalho que seja revestido de
significado, em que, mesmo que em uma condição precarizada, pelo menos esteja
sendo vivenciada com sentido.
As dificuldades que advém da realidade DIY podem ser mitigadas, como
demonstram Oliveira e Guerra (2016), pela via de repensar como Do-It-Together (DIT),
trocando a proposta do fazer “você mesmo” para “fazermos juntos”, ressaltando a
importância das relações que os agentes estabelecem entre si e como isso influencia as
carreiras dos musicistas. Partindo dessa lógica é possível ver como o artista-criadorconsumidor se assume, junto de seus pares, no centro dos processos colaborativos, em
uma cena que que se constrói e gera continuamente oportunidades dentro do seu
empoderamento coletivo, reforçando a autonomia de criação e, a partir da coletividade,
permitindo um desenvolvimento independente dentro da lógica interna ao grupo,
compartilhando mecanismos de aprendizagem e conhecimento acumulado geral entre
os membros.
Recuperando os discursos acerca da falta de trabalhos em conjunto entre artistas
na realidade local, ressalta-se como há uma falta de propostas de trabalhos coletivizados
nas práticas dos artistas. Esse aspecto individualizado reitera uma lógica neoliberal de
competitividade exacerbada e de realização pela via solitária, como se o realizar-se
enquanto musicista se desse isoladamente em seu próprio projeto. Buscar trazer essa
lógica de DIY e DIT permite debater como, partindo de um contexto precarizado na
carreira de artista em Curitiba em que há sempre a necessidade de um emprego
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principal enquanto mantém uma carreira musical em segundo plano, primeiramente
deve-se pensar coletivamente em um contexto artístico e estético para formar um
núcleo cultural forte que permita um desenvolvimento de capital subcultural forte por
parte dos artistas e de seus públicos na realidade local, e que futuramente pode vir a se
tornar capital econômico em uma dinâmica que não dependa do mercado externo
partindo de uma iniciativa de projeto musical individualizado e isolado para a realização
de uma carreira com melhores oportunidades na realidade local.
Para isso, na realidade curitibana, Macan (2020) ressalta a necessidade da
criação de festivais que permitam a divulgação e o consumo dos objetos musicais na
realidade local, sendo uma demanda própria dos músicos para poder iniciar um
processo de formação de um mercado próprio da realidade independente. Partindo
dessa proposta e realidade, é possível refletir acerca de como práticas DIY e DIT podem
ser percebidas como essenciais para transformação da realidade curitibana,
principalmente no que diz respeito sobre a relação dos sujeitos com suas atividades
profissionais e a profissionalização da carreira de musicista no âmbito local.
Como Barros, Cappelle e Guerra (2021) defendem, há uma demanda
cooperativista para o desenvolvimento da carreira de músicos, diminuindo a
concorrência para gerar uma maior remuneração. Para isso, deve-se promover
continuamente o desenvolvimento de conhecimentos de gestão de carreira e de venda
de shows, promovendo acesso a programas de incentivo, além da promoção de
satisfação na carreira para permitir um desenvolvimento de longo prazo na carreira.

6. Identificação e caracterização dos projetos musicais
Seguindo para o aspecto autobiográfico e de apresentação do self dos
entrevistados, foi, também, formada uma nuvem de palavras a partir da codificação das
entrevistas sobre o tópico. Segue-se o resultado:

77

Gráfico 4. Nuvem de palavras – Identificação e caracterização dos projetos

No que envolve a formação musical dos participantes, pode ser percebido como
a formação de bandas é um momento central, geralmente, no que envolve uma
iniciação musical organizada, além da presença do instrumento violão enquanto uma
porta de entrada relevante para o começar a tocar. Além disso, referências familiares
como mãe e pai surgem explicitando a centralidade do papel familiar na formação do
gosto musical, como posteriormente ficará explicitado.

6.1.Construção do gosto cultural

Como agora há pouco foi comentado, o contato familiar demonstrou-se como
central na formação do gosto dos músicos, seja apresentando ao mundo da música de
forma prática, com o ensino de instrumentos, até no aspecto de apresentar músicas e
facilitar o acesso a ouvir músicas na infância e na adolescência. Isso pode ser justificado
a partir da proposta de Lahire (2011) sobre as propriedades sociais da configuração
familiar, em que estabelecem para a criança as bases para disposições mentais e
comportamentais, que se dá de forma não necessariamente harmoniosa pois cada
sujeito possui sua trajetória de vida e estrutura social própria, mas que acabam
influenciando diretamente a criança a partir dessas disposições que o ambiente familiar
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propicia. Compreender dessa dinâmica é de imensa importância, pois é exatamente
desse fenômeno em que o sujeito, em diversos casos, irá estabelecer seu gosto cultural
e sua perspectiva sobre os objetos culturais inicialmente. Isso pode ser percebido nos
trechos:

O contato em casa, eu acho que o mais essencial dentro do núcleo familiar além da
minha mãe, que eu percebi algumas coisas que ela ouvia, a influência direta que eu tive
foi da minha irmã, que ela mostrou tudo, tudo que assim, a gente da geração 98 assim,
tudo que a gente ama hoje em dia ou que deu muito certo ela me apresentou. Então
tipo, sei lá, Blink, Avril Lavigne, muita coisa assim, muita, muita, muita coisa mesmo, e
aí era sempre mais algo relacionado a rock e tal. E eu lembro que o meu pai também
gostava muito de música eletrônica. Muitos anos depois, até depois de eu ser DJ, eu
descobri que ele era meio que um tipo de DJ que trocava fita e mexia luz, então tinha
um contato com uma música eletrônica, um EDM mais antigo assim. E a minha mãe
samba e coisa mais MPB assim, né? (Amanda, comunicação pessoal, Dezembro 06,
2021).

Então, eu acho que eu comecei a gostar de rap meio no burburinho dos meus tios mais
velhos assim. Então eu lembro pequenininho do Gabriel Pensador, dos Racionais e das
fitas que eles faziam a mão, dos vinis também. Quando eu era criança e a minha irmã
era adolescente é isso que eu mais ouvia ainda, porque nossa, daí teve um boom do rap
nacional, especialmente dos Racionais, um fenômeno, assim, que foi o maior fenômeno
da história da música brasileira, só que as pessoas ainda não tão ligada, não falaram
disso, mas sem dúvida (Bruno, comunicação pessoal, Dezembro 06, 2021).

A minha primeira lembrança de música, tipo, as primeiras músicas que eu ouvi e curti
pra caralho, foi uma fita que meus pais tipo meu pai gravou pra mim que era o lado A
era do Bonde do Tigrão, era tipo um medley assim, e o outro lado era do Gabriel
Pensador, eu amava essa fita, ele escutava assim sempre (Seithy, comunicação pessoal,
Novembro 29, 2021).

Minha família sempre ouviu muita música, tios, mãe, meu pai, que que eles ouviam
mais? Sertanejo. Minha mãe ouvia bastante MPB também e tal, Michael Jackson, muito
Michael Jackson. Minha família sempre fez tipo assim festa assim que teve muita música,
e meus primos que eram ali tipo seis, sete, oito anos mais velhos que eu já ouviam um
rap. Na época RZO, Facção Central, e daí eu comecei a ouvir na escola, né? No colégio
todo mundo começou a ouvir, e aí eu comecei a tipo gostar muito assim, comecei a me
aprofundar, e aí eu comecei ouvir muito o rap de fora, ali dos Estados Unidos mesmo,
Jay-Z, toda essa leva aí, Snoop Dogg na época, né? Esses caras que estavam explodindo
na época, e eu começar a fazer música muito tempo depois, mas aí eu já estava tipo
assim, ouvia muito rap, ouvia muita coisa (Denis, comunicação pessoal, Dezembro 05,
2021).
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Além do contexto familiar, é possível ver como outras instituições que
atravessam o cotidiano do sujeito desempenham um papel central na formação do
gosto musical. Em alguns casos, essas instituições também estão vinculadas ao ambiente
familiar, mesclando influências e tendências na constituição identitária do indivíduo.
Nessa dinâmica, é possível citar de exemplo:

Foi pela música de igreja. Eu cresci na Igreja Batista, meu pai e minha mãe são pianistas,
então aprendi muito com eles, porque eles vieram do Rio, na verdade, e eu sempre
fiquei ouvindo comparações do Rio com Curitiba em termos de música. No Rio vai rolar
algumas coisas com mais ginga, coisas às vezes com os acordes mais complexos na igreja,
né? E aí eu adolescente estava curtindo o som de uma banda de rock internacional
gospel, que tem uma coisa mais retinha mas mais atmosférica assim, uma coisa meio
coisa do gospel mais atual, sabe? Essa atmosfera de mantra assim, então, eu tive essa.
Eu vivi vários conflitos, na verdade, envolvendo música em igreja, de tocar com meus
pais, e daí quando eu comecei a namorar uma menina me proibiram de tocar na igreja.
(...) Eu tenho estudo musical desde criança, mas é assim, do meu pai, aí depois eu, pô,
mas esse estilo aqui que eu nunca vi, como é que funciona, né? E MPB foi também uma
coisa que meus pais sempre colocavam desde criança e eu fui aprendendo a tocar,
gostava e toco até hoje assim, meu carro chefe é MPB, e daí é massa, porque MPB ela é
muito, você pode botar várias coisas junto com MPB, né? (Rapuso, comunicação
pessoal, Dezembro 02, 2021).

O ambiente religioso é um grande vetor na formação musical brasileira, fato que
pode ser percebido partindo dos estudos de Bandeira (2017) e Mendonça (2007), além
de sua relação com a música popular brasileira pela investigação de Calvani (2015),
como Rapuso discorre (“você pode botar várias coisas junto com MPB, né?”). A
instituição religiosa no Brasil permite um acesso sobre as práticas musicais para diversos
indivíduos, sendo uma porta de entrada para vários musicistas, e que não
necessariamente se encerra na realidade religiosa, já que, como foi proposto, outros
gêneros estabelecem seus diálogos com o gospel, sendo uma porta de entrada possível
para o desenvolvimento de uma carreira enquanto músico até fora do ambiente de
culto. Além do ambiente religioso, experiências como na escola também dialogam com
a realidade familiar, como Francisco expressa:

Eu passei pela escola onde na primeira série eu já tive aula de violino. Então assim, todo
ano tinha teatro, tinha um instrumento diferente por ano, mas coral se você quisesse,

80

aí flauta doce, no violino já me incentivava a compor na primeira série, sabe? (...) Desde
muito pequeno, então acho que graças a isso que eu já cogitei na cabeça que eu podia
desde pequeno, isso pra mim acho que fez toda diferença, e lá aprendi flauta e tal, e
minha mãe ensinou como tocar violão, sempre vi ela tocando e aprendi com ela. (...)
meu pai também é beatlemaníaco, então toda a discografia dos Beatles desde pequeno
eu ouvia todas músicas infinitas vezes, e felizmente eu herdei a coleção de CD. Nossa,
muita coisa. E aí uma época a gente teve uma locadora de CDs, isso é anos 90, né? Que
CDs eram muito relevante, ou começo dos 2000 (Francisco, comunicação pessoal,
Novembro 24, 2021).

O contexto escolar também propicia um fator essencial para a construção do
gosto musical: o de sociabilidades. Os contatos afetivos no ambiente escolar permitem
trocas de influências musicais que surgem de casa e de outras experiências de vida,
aproximando sujeitos e criando condições para o início de um processo de formação
musical própria, além da realidade familiar. Essa proposta é respaldada pelos estudos
de Selfhout et al (2009) sobre o papel da música na formação de amizades escolares,
além de trabalhos como o de Franken et al (2017) e Baym e Ledbetter (2011) que
buscam comprovar empiricamente como diversas relações significativas na vida de
sujeitos se dão pelas preferências musicais. Portanto, compreender e analisar os
contatos escolares são essenciais para perceber a formação de um musicista durante a
juventude, pois são contatos que podem se demonstrar estáveis e significativos para sua
construção de self e consequentemente transformando sua prática musical. Isso pode
ser percebido no contato entre os integrantes da banda Newmind:

Meu irmão ele sempre mostrou muita coisa assim, eu sempre consumi muito isso.
Então, eu cresci com esses gêneros assim me influenciando, eu acho que do início da
banda assim, né? A gente ouvia, começou ouvindo isso, e até eu e o João, a nossa
amizade, a música acrescentou muito assim na nossa amizade, porque a gente gostava
muito de umas músicas que ninguém conhecia, daí a gente ficava assim ouvindo, essa
coisa assim de ter um estilo próprio mesmo, mas eu acho que foi evoluindo muito assim,
né? (Felipe, comunicação pessoal, Dezembro 07, 2021).
É isso mesmo, eu acho que a construção dessa estética individual é um processo muito
vagaroso, sabe? Começa desde criança mesmo com uma influência totalmente externa
assim, seu irmão mais velho, o meu por exemplo ele ouvia muito rap, daí eu comecei a
escutar rap, hip-hop e foi me aproximando mais do grave da música, né? Eu sou baixista,
e eu fui criando mais atenção, prestando mais atenção no grave da música, sabe? Mas
daí eu conheci o Felipe, daí do Felipe eu comecei a escutar mais rock, tá ligado? Daí do
rock eu consegui complementar assim o grave que eu tinha aprendido já na minha
infância, assim, e apliquei no rock assim. E é muito legal isso, parece que é um suco, né?
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De vários gêneros que você vai experienciando durante a vida e você vai selecionando,
inconscientemente aplicando teu som (João, comunicação pessoal, Dezembro 07, 2021).

As tecnologias também desempenham um papel central para a construção de
um gosto musical que vá além das influências e tendências diretamente familiares,
expondo os sujeitos sobre estéticas diferentes que não se limitam apenas sobre as
musicais, mas também visuais. Isso ocorre por fenômenos como o impacto da emissora
MTV em um âmbito global (Roe & De Meyer, 2001), que permite um contato com
culturas globais a partir do consumo do canal de TV, principalmente nos anos 1990 e
2000, gerando fenômenos dessa natureza em locais como no Brasil (Lusvarghi, 2002) ou
nos Países Baixos (Van der Rijt, 2000). Os trechos a seguir explicitam essa dinâmica:

Então, quando eu era mais nova eu era ligada a música pop. Eu assistia muito Mix TV. É
que não pegava a MTV aqui, pegava só o Mix TV. Aí eu assistia muito e eu gostava de
música pop, tipo o meu primeiro CD foi um CD da Britney Spears que eu ganhei no
aniversário de 11 anos em 2008, nem meus pais nem eu sabíamos o que que falava nas
letras, mas isso mudou muito o meu estilo ali naquela época assim, sabe? Eu era música
pop, só que daí eu mudei de colégio e eu já gostava um pouco de rock, assim, sabe, tipo
Paramore, umas outras coisas que achava legal, e daí eu mudei de colégio e comecei a
sofrer bullying, várias críticas, e aí eu desenvolvi depressão e eu comecei a ouvir mais
rock, e isso mudou completamente a minha arte depois de viver isso, sabe? (Giulia,
comunicação pessoal, Novembro 19, 2021).

Eu escrevia o nome do que estava ali e tal. Aí chegou minha adolescência, daí tipo, porra
Mix TV, MTV, YouTube também, isso começou, já comecei a me distanciar um pouco,
né? Das músicas dos meus pais, daí começou a parada da imagem, tá ligado? Do músico,
aquela coisa da guitarra né cara? A guitarra é uma parada, é uma cultura bizarra,
interessante demais assim, tipo, você quer ser aquilo está ligado? (Seithy, comunicação
pessoal, Novembro 29, 2021).

Após esse momento inicial de disposição de si sobre influências externas de
figuras afetivamente relevantes, ou de contingências de ambiente sem um controle do
que está buscando, como nos exemplos citados sobre a televisão, foi percebida uma
tendência em iniciar uma trajetória de pesquisa na música. Essa pesquisa demonstrouse como essencial para caracterizar o próprio fazer musical no futuro, ao longo da
trajetória de vida dos indivíduos, percebendo não apenas gêneros novos que poderiam
ser apropriados e vivenciados, mas também técnicas e modos de fazer música que foram
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apropriados para composições até o projeto atual. Inclusive, como será percebido, o
interesse e a pesquisa musical é a porta de entrada para pessoas que não possuem uma
iniciação no ambiente familiar de influência musical. Isso é reiterado em passagens
como:

Eu lembro que tipo assim, antes de eu começar a gravar os meus primeiros
instrumentais assim, só com o violão e gaitinha, eu entrava tipo num sites de Londres só
pra ver o que que eles estavam vendendo pra escutar, tipo, porque eu sabia que ia achar
alguma coisa que eu não ia achar em lugar nenhum, e aí enfim, vai de jazz psicadélico,
tipo indie rock, a música eletrônica, tipo, mil fitas, né? Aí mais tarde eu baixei um
programa no computador que era o Ableton e comecei a fazer umas músicas eletrônicas
(Amanda, comunicação pessoal, Dezembro 06, 2021).

Então, a gente vai construindo uma identidade musical, né? E eu fui curtindo muito, eu
comecei a gostar de rap e eu sempre comecei a gostar de outras coisas, aprendi gostar
de jazz a partir disso, e por colecionar disco, então por essa cultura de pesquisa na
música, você conseguir ali um sample que só você sabe da onde que você tirou (Bruno,
comunicação pessoal, Dezembro 06, 2021).

Eu comecei a tocar já de criança, assim, meu gosto musical não veio dos pais, eu tive
que ir fazendo, não tinha ninguém para me apresentar, então tudo sempre foi uma
descoberta incrível, e daí sei, lá começou com essas coisas assim, né? De rock clássico,
punk rock, essas coisas que chegam mais fácil, e daí na adolescência, eu acho, tava na
época que era maneiro ser do New Metal, então daí eu comecei a gostar de coisas mais
pesadas, de pesquisar música, que daí já dava pra baixar a música da internet, o que
acabou me leva paras coisa mais rock alternativo, e de repente eu comecei a usar drogas
mais pesadas, né? Fui cair no rock progressivo dos anos 70, acho que foi muito pelo
Psicodália, inclusive (Katherine, comunicação pessoal, Novembro 15, 2021).

6.2.Ligação entre evolução pessoal e do projeto musical

Ao constituir uma identidade de gosto musical, foi possível perceber como os
projetos musicais dos entrevistados são formas de expressão identitária pessoal, seja de
sentimentos do momento ou de reconfigurações identitárias mais profundas,
acompanhando essa metamorfose enquanto pessoa. Katherine ressalta esse fenômeno:

Acho que acompanha bastante a minha personalidade e exatamente o que eu tô
vivendo no momento. Meus amigos falam que eu tenho uma capacidade de me
retransformar muito grande, e realmente velho, eu ainda não sei o que eu quero fazer
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da vida, eu ainda não sei o que eu faço da vida, eu não sei pra onde eu estou indo, tipo,
eu também não quero me fechar musicalmente, sabe? Tipo, sei lá mano, se o bagulho
está fazendo sentido assim, agora é assim. E também tem isso, né? Tipo, ter esse
emprego novo e perceber como tipo, acho que minha carreira de música vai ter outro
lugar. Acho que eu não vou mais ter uma carreira de música, talvez. Acho que eu vou
continuar fazendo música, mas a carreira não sei mais se vai existir, sabe? Acho que
totalmente acompanha o que eu estou vivendo (Katherine, comunicação pessoal,
Novembro 15, 2021).

O projeto musical não apenas permite facilitar a comunicação de uma
transformação do self do sujeito, mas também, em momentos, só é possibilitado após
uma constituição inicial de uma identidade concreta e aceita de si (“falam que eu tenho
uma capacidade de me retransformar muito grande […] eu ainda não sei o que eu faço
da vida, eu não sei pra onde eu estou indo, tipo, eu também não quero me fechar
musicalmente”). Isso ressalta a proposta de DeNora (1999, 2017), em que a atividade
musical não se resume apenas ao fator estético, mas também é uma ferramenta de
transformação e apresentação pessoal, não podendo ser desvinculada dos elementos
sociais e psicológicos que compõem a vida de quem cria ou consome os objetos
musicais. O caso de Rapuso, por conta de sua identidade trans, é essencial para
compreender esse processo, como é comunicado:

Eu falo quatro anos porque desde de quatro anos pra cá que eu me reconheço como
trans, e antes disso eu dava mais aula e eu não conseguia me expressar artisticamente,
daí eu fui descobrir que era porque eu não conseguia me encontrar na minha identidade
de gênero, e eu descobri isso fazendo teatro, então tem shows meus no YouTube com
o meu nome morto, e assim, é gritante a diferença de expressão, de tipo, eu canto
músicas que eu fiz há mais de quatro anos atrás, mas hoje eu canto mesmo assim, sabe?
Assumo essa mensagem. Aí depois disso tem a questão de as composições estarem
intimamente ligadas a dores profundas, e como que qual é o momento que a gente se
sente preparado pra cantar aquilo sem começar a chorar no palco, né? (Rapuso,
comunicação pessoal, Dezembro 02, 2021).

Portanto, é possível identificar como o projeto musical acompanha diretamente
a formação e transformação identitária do sujeito, auxiliando em suas contínuas
reconfigurações ou só se tornando possível exatamente após o firmamento de uma
identidade de si. Esses processos serão explicitados ao dialogar sobre a apresentação e
definição do projeto musical dos entrevistados, que em geral expressam percepções,
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demandas e elementos que constituem a identidade do musicista. O caso de Rapuso
permite evocar exemplos apresentados por DeNora (2000) em que sujeitos, não
conseguindo se expressar em uma situação social da forma que gostariam, ou sem
possuir uma posição social na estrutura em que está inserido possível para se expressar,
se apropriam da música enquanto ferramenta discursiva para externalizar suas
demandas subjetivas, atravessando as barreiras pelas quais estão sendo oprimidos ou
limitados em seus discursos.

6.3.Apresentação e definição do projeto

Perceber a apresentação do projeto, e a percepção dos musicistas sobre
processos musicais, pode auxiliar imensamente na compreensão de suas demandas e
tendências identitárias e estéticas. Ao considerar a preferência de não identificar seu
gênero para a presente investigação, a resposta de Amanda acerca da identidade de seu
projeto musical é ainda mais relevante:

O meu gênero? É, nossa, experimental pra vida. Eu vou jogar experimental, porque cara,
hoje eu acho que não vale a pena. É uma pergunta essencial, eu ia falar não vale a pena
nem fazer essa pergunta, me perdoa. É porque eu sinto que hoje é muito fácil de você
fazer transitar por qualquer tipo de gênero, desde nacional e internacional, pequeno ou
grande, tipo, eu não sei o quanto isso está se tornando fluído também, sabe? Tipo, hoje
assim, antes eu dizia, cara, eu até tenho o meu release aqui em algum lugar, porque
antes eu falava que era uma mistura de hip-hop e trap, mas enfim, obviamente sempre
tem uma classificação que eu me enquadro, então tipo, é hip-hop trap orgânico, com
elementos orgânicos, uma misturas de synths e autotune, e enfim, tem uma definição
certa, sabe? (Amanda, comunicação pessoal, Dezembro 06, 2021).

O trabalho de Taylor (2013) auxilia em perceber como movimentos queer cada
vez mais buscam espaços em subculturas, se apropriando de seus gêneros e práticas
para sua própria expressão identitária. Lee (2020) defenderá como, partindo dessa
realidade, o próprio fazer musical pode ser repensado enquanto teoria, buscando novas
lógicas que subvertem a realidade hegemônica de gênero vigente. Essas perspectivas
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auxiliam a compreender o relato de Amanda, que subverte e busca ir além das
estruturas vigentes de gênero.
Além disso, há um reconhecimento imaginário de quais identidades e
características que compõem determinados gêneros, como a presença histórica de
indivíduos negros na criação do hip-hop como apresentado por Gilroy (1993), fato que
gera maiores reflexões para musicistas criarem identidades musicais. Isso é relevante no
relato de Katherine, que ao discutir a criação do seu projeto Katze, explica:

Eu não chamava Katze, mas comecei a estudar produção musical em 2013, e ali eu falei
“tá, eu quero fazer música eletrônica”, tipo, música não só banda, sei lá, feita com violão,
queria tipo, fazer qualquer coisa, não sabia ainda o que que ia ser, só sabia que ia ter
um pézinho no que a gente chama de sei lá, no guarda-chuva do hip-hop, assim. Com
coisas de batidas, de beats, assim. Só que sei lá né, tem toda essa coisa de tipo, ah mano,
quem que eu estou querendo enganar aqui, não vou fazer rap, tá ligado? Tipo, qual que
é a minha realidade de classe média, que mora no Bigorrilho, tipo beleza, passei, por
coisas tristes na vida, mas é outra ideia, tipo, nada a ver, e daí eu sentia muita dificuldade
em encaixar a minha realidade nas propostas que já existiam. E daí quando eu comecei
a produzir mesmo, que eu comecei a pensar em fazer som lá em 2015, eu acho que eu
vi uma saída no r&b assim. Porque o r&b já era umas coisa mais romântica e tal, e daí
que eu comecei a achar uns mais trevas, que daí eu comecei a ver que aquilo começou
a virar uma ponte do trap com o rock, e daí eu falei “pronto, esse é o lugar que eu quero
estar, é esse o lugar bem específico, que junta vários estilos e gêneros”. Eu pego um
pouco de cada. Mas eu acho que isso configura bastante, tipo, a música contemporânea,
qualquer artista que faz música contemporânea sempre vai ser uma mistureba
inusitada, e no meu caso eu acho que é meio que esse (Katherine, comunicação pessoal,
Novembro 15, 2021).

Há também desejos estéticos que envolvem na formação identitária musical dos
entrevistados, como no caso de Francisco, que apresenta uma demanda pessoal de criar
algo novo, encaixando apenas o gênero a partir de sua identidade nacional enquanto
brasileiro. Esse aterrar enquanto brasileiro surge principalmente para constituir um
lugar possível para experimentar de outras formas em outros contextos, como expressa:

Mas essa criar essa mistura de todos os universos que eu passei, criar uma coisa que
ninguém sabe o que é, é a minha grande vontade, sabe? Se um dia chegar num álbum
que ninguém nunca vai conseguir classificar assim, é o meu sonho. No momento eu tô
mais assim, chegou uma música que tá legal, beleza, tá legal, e aí chegou numa outra
que é bem diferente, beleza, e o álbum em si é uma mistura, mas não cada música é
uma tentativa de mistura de tudo, sabe? (...) então acho que é a mesma ideia, de criar
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uma coisa atual assim e brasileira, só né, brasileira porque nós somos brasileiros, mas
criar uma mistura de vários universos que vai ser algo novo, essa vontade que o
compositor, acho que quase todo compositor vai ter em algum nível, acho que todo
compositor tem, né? (Francisco, comunicação pessoal, Novembro 24, 2021).

Esse movimento, apesar de ser esteticamente próximo do que é expresso por
Seithy, se diverge diretamente quando considera-se a intenção de contar uma própria
história de vida, como ele expressa:

Talvez seja uma questão de contar uma história, talvez que não seja cronológica, mas
está ligado é sobre a minha pessoa propriamente assim e os meus caminhos, então cara,
flerta tanto com improviso livre quanto com bossa nova, tá ligado? Com o single que eu
lancei era meio, sei lá, tipo de nudezinho, mas eu tô nessa assim, tá ligado? Tipo o que
der pra encaixar eu encaixo ali assim, que faça sentido, né? (Seithy, comunicação
pessoal, Novembro 29, 2021).

Pensar esses novos olhares sobre a música brasileira permite perceber como a
identidade brasileira pode ser múltipla e plural (Straubhaar, 2013), além dos próprios
universos artísticos e musicais não corresponderem a uma matriz única generalizada,
mas sobre diversas instâncias e modos de expressão estéticas que compõem a música
brasileira (Queiroz, 2014). Em sua própria vivência, os musicistas repensam o olhar sobre
essa cultura nacional localizada, rígida e imutável para se apropriar, manter na sua
identidade, e transformá-la pelos contatos globalizados.
Mais do que apenas uma demanda estética, a música surge como um potencial
de relato de si para o público, organizando de uma forma, mesmo que não cronológica,
sua trajetória de vida em música. Essa expressão de história de vida também pode ser
percebida no caso de Rapuso, que, ao não poder mais frequentar a igreja por começar
a namorar uma menina, se apropria de uma parte de sua identidade e cria um
personagem que seja possível fazer dialogar uma presença sua reconfigurada a partir do
que aprendeu previamente na igreja, lembrando o trabalho de DeNora (2000) sobre a
função da música enquanto ferramenta de constituição do self do sujeito. É explicado:
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E também quando eu construí o Rapuso, né? Que foi um processo muito interessante,
porque eu fui construindo um personagem assim, antes de eu me assumir trans eu fui
ver as referências da raposa, pra mim foi um animal de poder muito importante, porque
veio como um símbolo oposto ao animal ovelha, o animal que eu fui ensinade a seguir
com meu nome de registro, que significava ovelha de Deus, eu fui ensinado a ser
submisso ao pastor, entendeu? Então a raposa nesse oposto foi muito importante
(Rapuso, comunicação pessoal, Dezembro 02, 2021).

Além disso, é possível perceber como estruturas nacionais interferem no
processo de criação identitária de projetos musicais e nas composições que advém
desse projeto. Isso é identificável no caso da Newmind que, ao começar a compor em
português, houve a geração de um novo tipo de engajamento dos membros com o
material da banda, com maior identificação própria nas composições. Como Adegoke
(2011) percebe, em situações de países que sofreram com o processo de colonização, a
identificação com a língua pode exercer uma grande influência na formação identitária
dos músicos e consumidores, além do trabalho de Yang e Lee (2009), que ressaltam a
importância das letras para o engajamento emotivo de quem se apropria do objeto
musical, o que, no presente caso, pode ser facilitado a partir do uso da língua materna:

Atualmente a gente teve uma mudança bem drástica na composição da banda, e
atualmente a gente só tem lançado as músicas em inglês, mas a gente só tá compondo
música em português agora. A gente tá e tá rolando assim uma puta identificação com
o que a gente tá fazendo, sabe? A gente tá bem mais imerso assim, porque essa questão
da língua, querendo ou não, interfere muito, muito, porque não é só falar pro outro, é
falar pra si mesmo, e a gente entende muito mais o que a gente tá fazendo, né? E eu sei
que a gente não vai mais compor o inglês, sabe? Português é lindo sim (Felipe,
comunicação pessoal, Dezembro 07, 2021).

6.4.Estética visual

É possível perceber como os artistas se utilizam da apresentação estética para
criar personagens nas suas performances, destacando de si de uma forma totalmente
pessoalizada para se comunicar através de um outro indivíduo pensado em torno de
aspectos que representam o material musical. Um exemplo é o caso de Amanda, que
explica:
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Eu acho que toda simbologia da Ardlez assim leva a isso. Então tipo está no nome, na
primeira capa do meu EP, tipo, estava um lagarto. Eu sempre procuro trazer, querendo
ou não, profissionais de tipo design de arte pra fazer alguma coisa, porque eu sei que é
um olhar muito sensitivo, e geralmente quem eu chamo se envolve muito com aquilo,
então isso me dá um prazer enorme. Então assim, estética pra mim é importante, por
mais que eu sinto que eu preciso trabalhar isso melhor, mas é o meu lado profissional
falando no ouvido, sabe? (Amanda, comunicação pessoal, Dezembro 06, 2021).

Além disso, existem casos como o de Katherine, que criou estéticas distintas para
poder separar a sua presença e o que queria transmitir em projetos distintos, buscando
que o publico a reconhecesse de forma diferente dependendo do projeto. Partindo de
Fingerhut et al (2021) torna-se possível perceber como a atividade musical é também
uma atividade estética, que envolve uma apresentação de um self público, já que, como
Hesmondhalgh (2008) defende, música é um ponto de encontro entre o privado e o
público, apresentando ambos os lados do sujeito que está performando, em seus
diversos níveis e maneiras de manifestação simbólica estética. Pensar como apresentar
os projetos é não apenas pensar na estética do projeto ou de si, mas um encontro de
ambos enquanto composição em conjunto com a experiência musical, fato central do
relato de Katherine. Isso durou um período, até apenas possuir uma estética pessoal
que utiliza para todos os seus trabalhos, como é apresentado:

Eu senti essa necessidade quando eu tava levando a Cora e a Katze ao mesmo tempo,
porque a gente fazia muito show no mesmo evento. Então tipo assim, abria Katze, daí
tinha uma outra banda, e a Cora fechava. Daí eu ficava tipo “mano, não posso ser a
mesma pessoa se apresentando”. Então eu sentia que eu tinha forçar muito a identidade
da Katze como sendo tipo um rolê ligado ao hip-hop, que era outra coisa, que era música
eletrônica, outra fita, e aí eu usava uma peruca no show, que era pra aparecer outra
pessoa. Só que aí quando a Cora acabou eu falei “ah, foda-se”, e daí como Katze nunca
tocou no mesmo rolê que a NOID, porque nada a ver, aí eu senti que eu podia ser só eu
mesma (Katherine, comunicação pessoal, Novembro 15, 2021).

O aspecto visual em apresentações musicais é de grande importância no que diz
respeito à experiência do público. Isso pode ser reiterado por trabalhos como de
Vuoskoski et al (2016) e Vines et al (2006), que ressaltam como as performances
musicais produzem reações emocionais distintas de apenas a escuta musical. Portanto,
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pensar como se apresenta e o que quer ser transmitido pelo seu projeto musical,
principalmente enquanto performance para um público, é de imensa relevância.
Considerando as análises de interações sociais realizadas por Erving Goffman
(2014), pode-se perceber os contatos interpessoais como atuações de personagens
sociais, com seus palcos, expressividades, expectativas, representações, fachadas,
crenças, etc. Considerando esse contexto, pode-se considerar todo evento musical,
também, como uma performance, que é inerentemente também visual, independente
das intenções que os sujeitos revestem essa realidade. Considerando esse movimento
de formas de representação de si em uma interação social com um outro, localizado
principalmente em um contato com o público, ao Katherine expressar que “não podia
ser a mesma pessoa se apresentando”, pode-se evocar esse aspecto deliberado de
planejamento de como apresentar-se na situação social, com seus objetivos
pessoalizados acerca do que se pretende expressar e ser reconhecida no palco
dependendo da apresentação. Já que o contexto do palco em si não mudaria de acordo
com o projeto musical, há uma tentativa por parte da própria artista em transformar-se
em si visualmente para permitir gerar uma leitura diferenciada por parte do público,
criando novas fachadas que poderiam se corresponder sobre as expectativas que o
público possui acerca da manifestação estética artística.
Partindo disso, como é ressaltado por Oliveira (2013), a apresentação musical
pode ser aproximada a uma performance cênica, em que um personagem é encarnado,
trazendo uma teatralidade sobre a apresentação. Isso pode ser percebido pois, ao
colocar uma peruca, pode-se perceber que Katherine encarna um personagem (“era pra
aparecer outra pessoa”), criando uma apresentação específica vinculada ao projeto,
junto do que quer que seja comunicado no momento da performance. Esse personagem
não se limita exclusivamente ao modo de atuar no palco, mas também quando a
musicista expressa que utilizava uma peruca para diferenciar sua apresentação
dependendo dos projetos em que estava apresentando, reiterando o caráter teatral e
de personagens da performance musical, em que até um figurino é configurado
dependendo da estética que pretende se criar, realizando essa transformação visual
para se alinhar com a proposta do projeto musical. Cria-se uma experiência que não é
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transmitida apenas pela música, reiterando o caráter múltiplo sensorial da experiência
e vivência musical.

6.5.Avaliação da carreira

Os artistas avaliam de forma diferente os pontos altos e baixos da carreira, mas
em geral é possível separar em alguns que perceberam pontos altos e baixos em
decorrência do sucesso que o projeto fazia, como apresenta Giulia:

O ponto alto foi quando meu projeto solo virou banda, que daí a gente tocava todo mês
uns dois shows. Quando eu era projeto solo era difícil, era bem mais difícil de conseguir
eventos, porquê? Porque era mais uma pessoa tocando coisa no computador. Aí quando
a gente virou uma banda, guitarra, baixo, bateria mesmo, aí surgiram oportunidades.
(Giulia, comunicação pessoal, Novembro 19, 2021).

De forma similar é possível correlacionar com a perceção de pontos altos e
baixos de Denis, que possui como ponto alto a relação das pessoas com o que produziu
e seus respetivos feedbacks. Apesar do ponto alto estar vinculado com a receção de
forma pessoalizada com o público, o ponto baixo é vinculado com as dinâmicas do
mercado musical e sobre a dificuldade de inserção, como de ser publicado em revistas
ou portais virtuais, vinculando o ponto baixo com o processo de divulgação e
comunicação do material, como é percebido:

Tipo, ao redor desse álbum que eu lancei agora, acho que nele mesmo já dá para
pontuar os altos e baixos. De ponto alto eu acho que foi tipo, o fato que eu tive mais
ouvintes, mas para além disso muita gente que escutou o bastante trabalho e tal curtiu
muito, mídias que publicaram, curtiram também, tá ligado? (...) E por exemplo, review,
cara, review assim, eu não vi nenhuma nenhuma página aqui se propôs a fazer uma
review em uma página que se propõe essas coisas, são mais do tipo de postar mesmo,
aí eu vou chegar lá, mando o e-mail e a comunicação é direta e reta, que é um post são
300 reais, um post com stories 400, dois posts e dois stories 500. E foi bem difícil
conseguir encontrar mídias e locais que se que tivessem a proposta de fazer assim, de a
gente vai escutar e fazer uma review, pronto acabou, não importa se o cara é isso ou
aquilo. Para mim o ponto baixo até agora é isso, né? (Denis, comunicação pessoal,
Dezembro 05, 2021).
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No caso de Amanda e de Bruno, suas avaliações de trajetória de carreira na
música, enquanto pontos altos e baixos, foram similares, em que os pontos baixos
decorreram de desconhecimento de alguns processos do fazer e divulgação musical,
mas que exatamente a partir deles que os pontos altos foram possíveis de serem
realizados. Há, portanto, uma perspetiva de (re)significação e aprendizado na carreira a
partir dos pontos baixos, percebendo um processo de contínua melhora nas suas
atividades enquanto musicistas, fato que ressalta as descobertas de Zhukov e Rowley
(2022) sobre pianistas australianos, que percebem como o sucesso na carreira enquanto
musicistas surge a partir da paixão musical, do trabalho contínuo e da habilidade de
aprender de forma rápida:

Então assim, cara, eu estou tipo, o quê? Fazendo, soltando som desde 2018, são quatro
anos, eu já fiz mais de uns 50, ah não, acho que mais de 40 trabalhos, e tipo, eu amo
cada um deles, e me trouxe amigos, me trouxe contatos, me levou pra lugares que eu
achei que eu nunca ia estar (...) pontos baixos, é, acho que não planejar alguns
lançamentos, assim, porque eu não tinha experiência, então todos os pontos que eu
tenho experiência hoje eu acho que são alguns tipos de pontos baixos que eu tive sabe?
Por não saber fazer, o que eu olho que eu falo: “cara, podia fazer muito melhor se eu
soubesse disso”, e o crescimento assim (Amanda, comunicação pessoal, Dezembro 06,
2021).

Então é difícil apontar um ponto baixo. porque parece meio papo de pessoa que gosta
de sofrimento, mas é, realmente, eu aprendi com essas paradas, daí o ponto fraco às
vezes é eu repetindo algum erro tipo, está ligado? Então é questão de eu ficar mais
atento assim, porque porra tem todo esse tempo aí, eu errei muito. Então é mais fácil
errar menos, está ligado? Não cometer os mesmos erros. E agora eu acredito que os
pontos altos são os feedbacks, os feedbacks que dão uma garantia de que pode dar
certo, só questão uma questão estrutural, a hora que eu que eu conseguir esse aporte
pra trabalhar em um projeto sem ter que pensar em tudo sozinho, que eu tiver mais
esse apoio, com certeza a parada vai dar, vai ser melhor ainda, vai ser aproveitado o
potencial, porque administrar tudo, mesmo que eu tenha feats, ainda tá concentrado
em mim, não queria que fosse, eu não tenho quem eu pagar, assim. Então, de modo
geral assim, os pontos altos são os acertos de música, o que eu fiz naquela minha música
Mercúrio eu considero assim, muito uma conquista pessoal, muito legal, porque quem
absorveu realmente devolveu aquilo que eu esperava, faço bastante por mim, pelas
conquistas próprias, assim, tá ligado? (Bruno, comunicação pessoal, Dezembro 06,
2021).
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Por fim, no caso dos integrantes da banda Newmind e de Nicolas a avaliação
estava totalmente vinculada ao sentimento sentido durante o fazer musical, e sobre
como era a própria relação dos musicistas com a música e com a apresentação da música
durante os momentos de shows. Não havia qualquer vinculação de ponto alto ou baixo
com o aspeto comercial, mas apenas com o sentimento do fazer musical de forma
individual e coletiva. Essa dinâmica pode ser percebida em:

Assim, eu me lembro que a primeira vez que entrou no estúdio pra gravar o primeiro EP
eu tinha tipo 16 anos, sabe? E foi um negócio muito louco assim pra mim, tava realizado
assim, e eu acho que os dois EPs foram um processo bem legal, o segundo EP deu muito
mais trabalho assim, quando termina você fica pô, nossa, valeu a pena assim o todo, né?
E eu acho que todos shows que a gente fez, mentira, todos não, mas assim, o primeiro
por exemplo que foi uma galera assim no show foi muito, muito legal, o último show
que a gente fez que foi lá no YADA também foi muita gente, a gente não esperava. Só
que assim, falando agora de momentos baixos, teve um show, né, João? Aquele show
do dia dos pais lá, que foi triste (...) foi tipo muito pouca gente assim, tava tipo chovendo,
o cachê assim foi, não dava nem pra pagar sei lá uma, uma cerveja para cada assim, não
dava pra pagar, e eu me lembro que um dia depois eu pessoalmente fiquei assim, não
consegui ir pra escola, sabe? Eu me lembro que eu que eu fiquei numa praça assim
olhando, ouvindo música, falando, nossa, mano, será vai rolar assim, sabe? Não sei se
isso vai dar certo, e graças ao esforço da gente não aconteceu mais coisa assim, né? Mas
esse show aí foi pesado para mim (Felipe, comunicação pessoal, Dezembro 07, 2021).

Então acho que teve alguns pontos altos assim, vários pontos baixos também, mas no
fim assim eu acho que os pontos altos, se for avaliar, eles tiveram muito a ver também
de tá feliz com o que a gente tava fazendo, e feliz entre a gente assim, sabe? E, eu não
sei na verdade isso, como que eu avalio os pontos altos, esses pontos baixos. Eu acho
que os pontos altos e os pontos baixos tiveram muito a ver com a minha vida musical no
momento assim, tipo, com o prazer de tá fazendo aquela música, porque tipo, já teve
show que a gente fez pra mais ou menos pessoas, acho que isso nunca influenciou tanto,
mas o que mais influenciou foi tipo, a conexão que a gente tava entre a gente e também
a conexão que a gente tava criando entre a gente e o público. Então geralmente os
pontos baixos foram pontos sentindo que eu estava desconectado entre a banda, ou
não tava conseguindo criar uma conexão com o público (Nicolas, comunicação pessoal,
Novembro 22, 2021).

Nesse caso, é possível perceber como os altos e baixos estavam focalizados na
atividade musical em si com seus respectivos pares. Isso entra em acordo com as
propostas de Graves (2019) e Oriola-Requena, Calderón-Garrido e Gustems (2021) sobre
o impacto positivo de participarem de bandas no bem-estar para jovens, reiterando que
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o principal ponto, nesse caso de vivência, se dá na vivência da prática musical com seus
pares e de conexão com o público, acima do aspecto econômico e profissional.

Considerações Finais
Ao analisar o material coletado, codificado e apresentado, é possível perceber
como os conceitos previamente apresentado por Guerra & Quintela (2016) acerca da
formação de cena tornam-se essenciais enquanto instrumento interpretativo da
presente investigação. Indicando a interconectividade entre os atores sociais e os
espaços sociais da cidade, é possível notar como ocorrem diversos sentimentos e
práticas comuns no espaço urbano curitibano, seja pelo sentimento de desconexão
entre as pessoas no geral em prol de um objetivo comum, como melhores condições
para o trabalho com música ou para o auxílio na formação de eventos e divulgação dos
projetos musicais, até pelo fenômeno cíclico da formação de coletivos e selos na cidade,
indicando, de forma implícita e explícita nas falas, a importância e necessidade da
coletivização e do contato interpessoal para formar uma expressão cultural coletiva.
Foi possível identificar ao longo das análises do material como a cena musical
possui principalmente um grande vínculo com a cena audiovisual da cidade, surgindo
iniciativas e selos que trabalham juntos essas competências. Portanto, não há apenas
uma multiplicidade de cenas dentro da realidade musical alternativa independente, mas
também que envolve outras áreas, como a audiovisual, gerando um enfoque
heterogêneo nessa realidade. Explicitar esses tópicos é, portanto, reiterar como o
conceito de cenas enquanto instrumento é atual, interessante e indispensável ao
compreender fenômenos musicais contemporâneos.
Além disso, foi possível como perceber a defesa de Guerra (2013) acerca de
como o estudo alicerçado em uma estrutura teórica-metodológica que envolvia as
subculturas permitiu vocalizar universos distintos. Seja em um momento atual, em que
se percebem as diferenças e proximidades do universo do hip-hop para o do rock e
diversos outros na realidade curitibana, até apresentações e comparativos de diferentes
trajetórias de vida que culminaram na carreira na música, foi possível perceber
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juventudes e identidades complexas e relevantes em suas respetivas localidades na
cidade, e como seus contatos são de imensa relevância para gerar a produção musical
local. São geradas, a partir da realidade musical, em conjunto, novas identidades e
papeis sociais, processo central na trajetória de vida dos sujeitos entrevistados,
reiterando a importância da investigação sobre processos de fazer e consumo musical
nas realidades urbanas contemporâneas, mesmo as que não possuem maior destaque
no cenário nacional, como foi identificado, no presente estudo, em cidades como São
Paulo e Rio de Janeiro.
A abordagem, como apresentado por Guerra (2018), priorizou o interesse pela
perspectiva dos agentes sociais e seus sentidos atribuídos na vivência social, em seu
fazer e consumo, durante seu cotidiano. A atividade musical, portanto, não é apenas um
resultado das interações sociais, mas ela também promove transformações na vida dos
sujeitos, como foi percebido em casos de formações de banda ou de reinterpretação da
própria vida do musicista, permitindo reconfigurações identitárias e novos contatos
afetivos. Ao dialogar acerca das instituições públicas e sobre a trajetória de vida dos
entrevistados, é possível perceber como os “mundos da arte” ainda acolhem e
trabalham em torno e em conjunto as normas e convenções sociais da estrutura social
na qual estão inseridos, gerando novas afetividades e modos de ser na composição de
objetos artísticos.
Foi também reiterado, como foi apontado por Guerra (2020), o fato de que as
redes sociais possuem um papel central no desenvolvimento da cena curitibana. Todos
os entrevistados reiteraram a importância do desenvolvimento de uma relação
cotidiana com as redes, com um cuidado profissional, para divulgação do trabalho e
contato com quem o ouve. O contato globalizado não foi o enfoque na fala dos
entrevistados, mas sim o próprio uso das redes para divulgar seu trabalho e promover
consumo na realidade cotidiana local, tentando gerar engajamento com o seu entorno
social. Além disso, redes como o Whatsapp foram identificadas como relevantes para
contatos entre os músicos para a formação de táticas para inserção em determinados
contextos, seja a partir da inclusão de mulheres nos meios artísticos ou no uso para
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trocas de informações acerca dos editais de cultura municipais, buscando facilitar a
entrada nesses espaços pelos seus participantes.
Como foi apresentado por Bottà (2020), a formação das cenas musicais locais
permitiu ressignificar o espaço urbano na cidade, gerando disputas sobre narrativas
nele, inclusive, e debates sobre o sentido de seu uso. Isso pode ser percebido acerca do
debate formado em torno das apresentações de rua, percebidas como essenciais no
ambiente musical curitibano por parte de diversos entrevistados, e sendo proibidas em
decorrência de uma nova gestão municipal da cidade, que inclusive se apropriou do uso
da força para gerar um ambiente hostil sobre os músicos, esvaziando os espaços
públicos no que envolve práticas culturais e centralizando-as nos espaços privados. A
eficácia da (re)significação do espaço urbano promovida por Bottà é sentida diariamente
pelos entrevistados, gerando disputas sobre as possibilidades de imaginar e repensar a
cidade.
A proposta de DeNora (1999) da música enquanto um recurso cultural na
formação identitária também foi perceptível, principalmente ao observar processos
como o de Rapuso, com a apropriação da sua experiência de vida e musical para
possibilitar uma reconfiguração identitária trans, que ressignificou e reconfigurou
materiais e experiências que trazia em sua trajetória de vida para, na experiência
musical, gerar uma nova identidade para si. Além disso, foi possível identificar diversos
relatos que explicitam a relação da música, em seu consumo, histórico para formação
de seu gosto, apropriações e relações interpessoais para a criação de uma identidade
própria. A atividade musical, portanto, deixa de ser apenas uma apreciação estética, mas
se torna uma ferramenta para constituição de um self para o sujeito.
O capital subcultural é essencial para compreender algumas dinâmicas
percebidas a partir dos relatos dos sujeitos, pois foi possível perceber algumas
diferenciações hierárquicas de estruturas sociais que influenciaram a vida dos sujeitos,
como, por exemplo, gênero e raça, gerando apropriações de algumas circunstâncias
dessa natureza para agenciamento por parte dos indivíduos. Seja no caso de grupo de
mulheres de Giulia, nos conteúdos líricos e estéticos de Denis e Bruno, ou da
apropriação de mecanismos municipais em um coletivo particular para inserção do
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grupo nessas dinâmicas políticas locais, como no grupo “Máfia do Edital” relatado por
Bruno, diversas instâncias estão em disputas com diferentes capitais, como identitários
ou de conhecimento de ferramentas políticas, para a realização de seu projeto musical.
Há uma imensa criatividade por parte dos entrevistados para a superação de desafios e
limitações impostas de forma ideológica ou por mecanismos institucionalizados,
estando sempre relacionados em uma dinâmica de coletivização.
Foi também acompanhado, ao longo do trabalho, a proposta de Hodkinson
(2012), que para compreender as dinâmicas coletivas ou subculturais de determinados
grupos, deve-se compreender como eles se inserem nas biografias individuais. Pode-se
constatar como há uma iniciação por parte da família na maioria dos casos, e a partir
desse interesse inicial há uma necessidade de pesquisa e conhecimento de outras
formas musicais, gerando identificação entre sujeitos que possuem características dessa
natureza de curiosidade sobre a escuta e o fazer musical.
Abordando os objetivos propostos do trabalho, foi possível identificar e mapear
diversos músicos e projetos musicais das cenas musicais alternativas curitibanas ao
longo dos últimos cinco anos, seja pela experiência dos próprios entrevistados ou pelo
relato de contatos entre diversos outros músicos que compõem a realidade local. Foi
também possível demarcar e delimitar as pertenças territoriais dos músicos com o local,
como sua relação com a cidade e locais de fazer, escuta e apresentação musical, se
apropriando, inclusive, de outras capitais como comparativos para analisar a relação da
população curitibana com a cultura local. Foi também possível perceber as redes entre
os músicos, com seus respectivos nichos, contatos e afastamentos, avaliando a
importância da coletivização no fazer artístico e musical e as dificuldades de realizar esse
fenômeno na realidade curitibana. Por fim, foi também possível compreender como se
dá a formação dessas cenas, com seu caráter de protagonismo cíclico, com maior
engajamento efetivo local e com especificidades para cada projeto em suas dinâmicas
translocais, virtuais e/ou afetivas.
Respondendo sobre a questão de partida, foi possível perceber como a
pandemia do Covid-19 reconfigurou os as representações e vivências dos músicos,
gerando novos desafios para engajamento com o local a partir do trabalho nas redes
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sociais, exigindo o desenvolvimento de novas habilidades profissionais por parte dos
sujeitos. Além disso, foi possível também identificar protagonistas, como coletivos Atlas
e CPDMG, além de artistas como Tuyo e Mulamba, como protagonistas nesse período,
apesar de ser identificado um caráter de contínua transformação nesses parâmetros.
Além disso, enquanto legitimação percebido como os pontos altos de carreira, foi
possível perceber um híbrido de perspectivas entre sucesso comercial e conexão afetiva
com o fazer musical, que variou em diversas escalas de acordo com os entrevistados.
Por fim, incentivam-se investigações que centrem-se no aspecto classista do
fenômeno das cenas musicais independentes em Curitiba, fato não focalizado na
presente investigação e que pode apresentar dados de imensa relevância para pesquisa
e intervenção na realidade musical curitibana. Pensar nos impactos e nas dinâmicas que
envolvem as dinâmicas de classe é essencial pois, ao trabalhar uma realidade brasileira,
padrões de desigualdade social vão atravessar a experiência das produções e práticas
musicais.
Debater aspectos de classe tornam-se essenciais para a compreensão de como
gêneros manifestam-se e são vivenciados na cidade, além de permitir um
aprofundamento em debates como de dinâmicas de centro-periferia na cidade, como
apresentado no presente trabalho. Além disso, pensar as dinâmicas de classe é essencial
para compreender as inserções dos sujeitos em práticas musicais, como em que
contextos elas se dão, como são mantidas e percebidas socialmente, além de permitir
um olhar cada vez mais aprofundado sobre as falhas e os pontos possíveis de
intervenção para a democratização das práticas musicais no contexto local.
O presente trabalho, partindo de uma compreensão geral identitária e de relação
dos sujeitos com as práticas musicais na cidade, pode permitir um ponto de partida para
a formulação de premissas que envolvem fenômenos econômicos e de classe na
realidade curitibana, tendo como exemplos: como gêneros musicais de dimensão global,
como o rock, são vivenciados nas periferias curitibanas? Como são vivenciados no centro
da cidade práticas de pagode ou hip-hop? Como a classe socioeconômica afeta no
direcionamento para práticas de determinados gêneros musicais na realidade
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curitibana? Como é a vivência de música popular nas ruas das periferias curitibanas,
considerando os relatos de políticas urbanas higienistas no centro da cidade?
Propõe-se, partindo do presente trabalho, uma complexificação dos tópicos aqui
dispostos, incentivando a coleta e análise de dados da realidade curitibana para a
formalização de um melhor panorama da realidade local para a promoção de
transformação social partindo das práticas musicais. Reitera-se a importância de haver
um esforço contínuo de apoio mútuo entre a análise de práticas musicais em conjunto
com os diversos elementos e contextos e constituem a realidade social para melhor
compreensão dos fenômenos que constituem o cotidiano na cidade, permitindo
intervenções que atravessem as diversas instâncias da estrutura social.
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Anexo 1 – Guião de Entrevistas
Entrevistado(a):
Entrevistador:
Data:
Local:
Duração:
Hora de realização:
Idade:

Gênero:

Profissão:

Percurso Profissional:

Escolaridade:

Residência:

NOTAS: · Explicar os motivos da realização da entrevista e os objetivos da mesma.
· A informação a recolher serve estritamente para o trabalho em desenvolvimento.
· Visa consolidar visões e recolher diferentes ideias e opiniões no sentido de poder
contribuir para um conhecimento sustentado acerca do desenvolvimento do campo da
música independente em Curitiba, e de sua importância na estruturação das culturas
urbanas e cotidiano dos atores entrevistados.
· Pedir toda a documentação e informação possível.

Identificar e mapear os músicos/projetos musicais da(s) cena(s) musical(is) alternativa(s)
curitibana(s) nos últimos cinco anos, no que diz respeito aos seus gêneros e subgêneros
musicais.

● Construção do gosto cultural: momentos (pré-adolescência, adolescência,
juventude, entrada para faculdade, etc.), agentes/instâncias de socialização
(amigos, irmãos, pais, tios, professores, etc.) e experiências marcantes (shows,
festivais, saídas, viagens, etc.).
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● Apresentação e definição do atual projeto musical (em que consiste? em que
estilo se enquadra? quando e por quais motivos surgiu?).
● Ligação entre a evolução do projeto e a evolução pessoal (principais momentos
e marcos).
● Bandas e/ou músicos marcantes para o projeto.
● Projetos anteriores e futuros (quais; quando; definição/estilo musical; objetivos;
públicos, etc.).
● Avaliação da carreira e trajetória na música (pontos altos e pontos baixos).
● Relação entre a música e a estética (imagens, apresentação do self, etc.).
● Caracterização do atual panorama musical curitibano (tendências e estilos
musicais mais importantes).
● Agentes determinantes do campo musical (músicos, promotoras, managers,
editoras, jornalistas, crítica, etc.) e justificação (inclui hierarquização dos agentes
no campo da música e relações de poder mais relevantes).

Demarcar e delimitar as pertenças territoriais e as redes entre os músicos/projetos
musicais da(s) cena(s) musical(is) alternativa(s) curitibana(s) nos últimos 5 anos.

● Formas de relação das pessoas com a cultura (avaliação e posicionamento).
● Cartografia mental da cidade em função das músicas.
● Espaços de vivência musical da cidade (evolução, focos de divulgação e sua
importância).
● Diferenças Curitiba/São Paulo/outras capitais na vivência da música por parte dos
agentes sociais.
● Evolução da música curitibana nos últimos 5 anos em termos de protagonistas,
espaços, agentes, etc.
● Características e especificidades da profissão músico em Curitiba.
● Atividades desenvolvidas em paralelo com a atividade de músico.
● Relações e interconexões entre o desenvolvimento do campo musical e sua
relação com as políticas da cidade de Curitiba e do Brasil como um todo.
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Explicar e compreender a formação de cena(s) musical(is) alternativa(s) curitibana(s) nos
últimos cinco anos, de caráter local, translocal virtual e/ou afetiva por parte dos
músicos/projetos musicais.

● Oferta cultural da cidade (situação presente e evolução; recursos e carências) com
particular incidência na música.
● A vivência da cidade e modos de vida específicos que potencializaram o
direcionamento para a carreira na música.
● Influência da música no dia-a-dia.
● Ligações entre a música e outras esferas da vida (amigos, profissão, lazer, família,
etc.).
● Caracterização do atual panorama musical em geral (principais tendências e
estilos determinantes).
● A reestruturação da indústria fonográfica e a sua consequente fragmentação nas
modalidades de funcionamento tradicionais (deslocamento dos grandes selos
para selos independentes).
● A importância das redes sociais.
● Como é o uso da internet no seu fazer e divulgação musical.
● Caracterização dos públicos em termos de idades, sexo, proveniência geográfica,
escolaridade do projeto e presença de seguidores/fãs.
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Anexo 2 – Termo de consentimento Livre e Esclarecido

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar do estudo “Recuperando
o local: cenas musicais curitibanas e reconfigurações identitárias”, cujo objetivo é
responder a questão: “Como a vivência da cena musical alternativa curitibana nos
últimos 5 anos reconfigura as representações dos músicos acerca dos seus gêneros e
subgêneros musicais, dos seus protagonistas, dos seus espaços de representação, e
das suas instâncias de legitimação?” Em conjunto com a caracterização e
mapeamento da cena musical curitibana e seus respectivos componentes. Trata-se de
uma pesquisa desenvolvida como parte da avaliação para conclusão do Mestrado em
Sociologia da Universidade do Porto, tendo como finalidade a aquisição do título de
Mestre em Sociologia. Acredito que esta pesquisa seja importante porque poderá
contribuir para uma maior compreensão do momento contemporâneo em que a
produção e consumo independente de música na cidade de Curitiba, principalmente
após o fenômeno da pandemia do covid-19, percebendo como foi afetado e
transformado a vivência musical na cidade, tanto dentro da(s) cena(s) quanto a
percepção sobre o local e as dinâmicas musicais fora dela(s), mapeando e
caracterizando seus processos, demandas, dinâmicas e tendências.

PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO

Você está sendo convidado(a) a participar deste estudo porque é um(a) produtor(a)
musical/musicista independente (sem estar vinculado a um selo de nível nacional ou
internacional) da cidade de Curitiba. A sua participação no referido estudo será
responder, de forma presencial, individual e, caso queira, anônima, uma entrevista
acerca dos elementos que compõem a vivência da música local na cidade de Curitiba,
dialogando tanto os aspectos de produção quanto consumo, sem que, caso deseje,
seu nome, ou qualquer dado que possam te identificar fiquem registrados.
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RISCOS E BENEFÍCIOS

Através deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido você está sendo alertado de
que, da pesquisa a se realizar não receberá benefícios financeiros ou de qualquer outra
ordem. É possível que se sinta desconfortável com a abordagem de algumas
informações que podem te lembrar de desafios ou dificuldades em sua vida
profissional ou acerca de sua vida pessoal, através da rememoração de memórias e
diálogos acerca da relação com a cidade, ou, também, sobre sua constituição
identitária. No entanto, terá liberdade para não responder perguntas que lhe
causem qualquer tipo de desconforto.

SIGILO E PRIVACIDADE

Eu, pesquisador, garanto a você que sua privacidade será respeitada, ou seja, que seu
nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, lhe identificar,
será mantido em sigilo. Também me responsabilizo pela guarda e confidencialidade do
que for coletado, tomando o devido cuidado para que na divulgação dos resultados sua
identidade não seja revelada sob qualquer pretexto caso seja requisitado. Os resultados
deste estudo somente serão utilizados para fins acadêmicos de aprendizagem e produção
de conhecimento, e não serão publicados ou divulgados em outro meio que não seja a
apresentação em sala de aula, produção de relatório de pesquisa para fins de correção por
parte dos avaliadores, e publicação em forma de Dissertação de Mestrado

AUTONOMIA

Asseguro toda informação que você queira saber antes, durante e depois de sua
participação. Também informo que você pode se recusar a participar do estudo, ou retirar
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seu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e caso deseje sair da
pesquisa, não sofrerá qualquer prejuízo.

CONTATO

O pesquisador envolvido com o referido projeto de pesquisa é Gabriel Barth da Silva,
acadêmico do Mestrado em Sociologia da Universidade do Porto, e com ele poderei
manter contato pelo telefone (41) 99845-2650 ou pelo email gabrielbarths@gmail.com.
O pesquisador está sob orientação da Professora Doutora Paula Guerra, com a qual é
possível manter contato pelo e-mail mariadeguerra@gmail.com.

DECLARAÇÃO

Declaro que li e entendi todas as informações presentes neste Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido e tive a oportunidade de discutir as informações deste termo. Todas
as minhas perguntas foram respondidas e eu estou satisfeito com as respostas. Entendo
que receberei uma via assinada e datada deste documento e que outra via assinada e datada
será arquivada pela professora responsável pela orientação do estudante.

Enfim, tendo sido orientado(a) quanto ao teor de todo o aqui mencionado e compreendido
a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre consentimento em
participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber
ou a pagar, por minha participação.
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Dados do participante da pesquisa
Nome:
Telefone:
e-mail:

Local, _____ de _____________ de _____.

Assinatura do participante da pesquisa

Assinatura do Pesquisador
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