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RESUMO 

 

No âmbito cultural, a cidade de Mossoró-RN tem passado por mudanças que nos 

remetem a análise sobre uma série de novas práticas e tensões que vem se 

desenvolvendo ao redor das produções locais. Os acontecimentos ligados ocupação 

da urbe e apropriações da nos conduzem a uma análise do que está acontecendo nos 

tecidos urbanos, no caso a revitalização do “Beco dos Artistas”, espaço no centro da 

cidade que tem promovido um resgate da memória de coletividade e ocupação do 

espaço urbano. Partindo disto, promove-se uma discussão em torno da ocupação do 

“Beco dos Artistas”, seus reflexos e concretizações, visando responder se existe cena 

musical em Mossoró, promover discussões teóricas a respeito de re-territorialização 

na cidade, refletindo o “Beco dos Artistas, responder como se dá a configuração das 

noções de identidade da música potiguar presentes no 1º Festival de Música Potiguar 

(O Som dos Bichos) e contribuir para o reconhecimento do grupo “Coletivo Pega o 

Beco” no facebook como espaço que promove hibridização entre a manifestação 

cultural investigada e compreender seus reflexos no ambiente virtual. 

 

Palavras-chave: comunicação, cidade, cenas musicais, sociabilidades. 

  



 
 

ABSTRACT 

   

In the cultural ambit, the city of Mossoró-RN has been going by changes that send us 

the analysis on a series of new practices and tensions that it comes if developing 

around of the local productions. The events tied occupation of the city and 

appropriations of the they drive us the an analysis of what is happening in the urban 

fabrics, in the case the revitalization of the “Beco dos Artistas”, space in downtown that 

has been promoting an interesting rescue of the memory of a collectivity, linking it to 

subjects musical, cultural, but that also has political reflexes. During the participant 

observation accomplished in that research is looked for to evaluate the possible 

existence of musical scenes in Mossoró, tends in view that the contributions of the 

cultural movement in subject for the community. In that sense, we understood that 

some themes and dynamics are related to it: communication, city, music and 

sociabilities. Leaving of this, a discussion is promoted around the occupation of the 

Beco dos Artistas, their reflexes and achievements.   

   

Keywords: communication, city, musical scenes, sociabilities. 
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INTRODUÇÃO 

  

Em sua história recente, Mossoró tem passado por modificações no que se 

refere às manifestações de ocupação da cidade seus reflexos políticos e artísticos, 

despertando assim o interesse pela análise das novas práticas e tensões que vêm se 

desenvolvendo ao redor das produções locais. Os acontecimentos ligados à ocupação 

da urbe1 e apropriações conduzem ao recorte do que está acontecendo nos tecidos 

urbanos, no caso a revitalização do Beco dos Artistas, espaço no centro da cidade 

que tem promovido um interessante resgate da memória de uma coletividade, ligando-

a a questões musicais, culturais, mas que também tem reflexos sociais.  

A conceituação de cena musical é bastante adaptável e flexível, merecendo um 

debruçar completo e análise de cada caso, portanto faz-se necessária cautela na 

investigação a fim de evitar conclusões precipitadas, tendo em vista que nem toda 

movimentação em torno da música é considerada cena. Portanto, como reconhecer a 

existência de uma cena musical no Beco dos Artistas em Mossoró? Partindo disto, 

identificamos a hipótese do reconhecimento do território citado como ambientação 

propício para a manifestação de uma cena musical, mas para confirmar esta 

possibilidade levantamos inicialmente uma teorização a respeito das manifestações 

culturais ocorridas no local. Podemos identificar como um espaço cultural em que uma 

diversidade de práticas musicais coexiste, interagem umas com as outras em meio a 

uma variedade de processos de diferenciação, de acordo com uma ampla variedade 

de trajetórias, de mudanças e hibridismos (STRAW, 1997, p. 494). 

 Nessas condições, iniciamos também a discussão sobre a importância das 

vias urbanas para própria existência da cena, em diálogo as intervenções provocadas 

pela atuação dos atores sociais. Buscamos então responder como se dá a 

configuração das noções de identidade da música potiguar presentes no 1º Festival 

de Música Potiguar (O Som dos Bichos) e contribuir para o reconhecimento do grupo 

“Coletivo Pega o Beco” no facebook como espaço que promove hibridização entre a 

manifestação cultural investigada e compreender seus reflexos no ambiente virtual. 

Em complementariedade a este levantamento, verificamos que não podemos 

desassociar a urbe da cena, mas a revolução tecnológica ampliou esta discussão a 

respeito de territorialidades, ganhando um novo grau de complexidade com as mídias 

                                                           
1 Entendemos urbe como o próprio espaço da cidade, sendo um complexo demográfico urbano. 
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e suas sociabilidades. Seguindo os rastros das sociabilidades nos deparamos com as 

noções de pertencimento e valorização do simbólico, inseridas como fundamentais 

para compressão do cenário investigado. 

Reconhecemos então nesse ínterim um terreno para análise, aliado a uma 

contextualização de políticas públicas voltadas para cultura e investigação de como 

estão ocorrendo os processos de reterritorialização na cidade. Vale ressaltar que este 

trabalho também propiciou investigar as consolidações do movimento “Coletivo Pega 

o Beco” e seus reflexos materiais, midiáticos, interativos e virtuais com foco no Festival 

de Música Potiguar e a atuação dos frequentadores e atores sociais do beco nos 

meios virtuais e na cidade de Mossoró.  
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1. INVESTIGANDO AS CENAS MUSICAIS 

 

1.1 Definições iniciais das noções de cena  

 

Dentro da esfera local, é perceptível que nos últimos anos novos movimentos 

culturais vêm crescendo e tomando forma pelas ruas da cidade de Mossoró 

provocando cenas diversas. Nesse sentido, temos como base os estudos de Will 

Straw, autor que popularizou a busca e ampliação das pesquisas voltadas para a 

conceituação deste fenômeno característico da vida urbana, conhecido como cenas.  

Através de uma perspectiva sociológica, em que as relações culturais de 

ocupação do espaço urbano a partir da circulação da música se tornaram o principal 

foco de atenção, Will Straw sistematizou de modo acadêmico a noção de cena 

musical. Inicialmente, ele procurou perceber as redes de sociabilidade que moldavam 

o consumo do rock alternativo e da dance music em cidades como Montreal, Toronto, 

Detroit, Los Angeles e Londres (JANOTTI JR., 2011). Dentro dessa trajetória, Straw 

procurava diferenciar comunidades musicais de cenas, colocando a noção de cena 

como alternativa ao conceito de “comunidade”, que possuía uma composição estável. 

O autor buscava um conceito que, em alguma medida, desse conta dos processos de 

identificação transitórias que vinham se rotinizando na sociedade contemporânea. 

(HERSCHMAN, 2013 p. 48). Dessa forma, Straw norteia cena como o meio de falar 

da teatralidade da cidade e da capacidade que a cidade tem para gerar imagens de 

pessoas ocupando o espaço público de formas atraentes. Nota-se então que os 

espaços das cidades fomentam o surgimento de trocas e interação, já que a sua 

própria infraestrutura2 nos leva a sociabilidade em determinados pontos.    

Existe certa resistência à compreensão de cena dada sua efervescência e 

fluidez, essa característica é vista com clareza, pois se produz muito mais informação 

do que por vezes é possível identificar e compreender, e sua percepção, muitas vezes, 

pode variar de caso para caso. Straw caracteriza esse fenômeno como “excesso de 

pontas produtivas” (2013 p.12), ao notar a multiplicidade de elementos que uma cena 

pode englobar, além de não direcionar-se apenas a uma face das produções culturais. 

Entretanto, mesmo dentre esta pluralidade de sentidos, pode-se voltar mais 

diretamente à conceituação de cenas ao percebermos que são mais facilmente 

                                                           
2 Por infraestrutura entendemos o conjunto das instalações necessárias às atividades humanas 
presentes nas cidades. 
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identificadas as que envolvem música. A produção e consumo de música se prestam 

com mais facilidade a uma sociabilidade urbana móvel do que o envolvimento em 

outras formas culturais (STRAW, 2013). Por isso as cenas musicais têm um 

reconhecimento mais claro. Segundo Straw (1997, p. 494): 

 

Como ponto de partida, é possível colocar uma cena musical como distinta, 
de modo significante, da velha noção de comunidade musical. A última 
pressupõe um grupo populacional cuja composição é relativamente estável – 
de acordo com uma ampla gama de variáveis sociológicas – em que o 
envolvimento com a música toma a forma de uma contínua exploração de um 
ou mais idiomas musicais pronunciados que são enraizados dentro de uma 
herança geográfica e histórica específica.  

 

Vemos então, que cena musical é um espaço cultural onde coexiste pluralidade 

de práticas musicais relacionando-se entre si e inseridas em uma variedade de 

processos de diferenciação, seguindo uma aberta multiplicidade de direções, de 

mudanças e hibridismos.  

Janotti Jr. usa a ideia de cena musical para definir práticas musicais 

relacionadas a determinados espaços urbanos, procurando localizar através dessa 

nomeação os desdobramentos sociais, econômicos e afetivos presentes no consumo 

musical que se materializam na tessitura cultural das cidades contemporâneas. Por 

isso, em geral, quando aparece alguma ebulição cultural em torno de expressões da 

música popular massiva, ela é logo nomeada pela crítica cultural, que procura mapear 

a existência destas cenas. Assim, podemos perceber cena como uma maneira de 

entender o modo como práticas musicais específicas que ocupam o espaço urbano e 

passam a ser foco de processos sociais que envolvem produção, consumo e 

circulação da música nas cidades. 

Os elementos para constituição do que se conhece como cena musical pode 

refletido quando Straw identifica que a noção de cena da seguinte forma: 

 

a) a congregação de pessoas num lugar; b) o movimento destas pessoas 
entre este lugar e outros; c) as ruas onde se dá este movimento; d) todos os 
espaços de atividades que rodeiam e nutrem uma preferencial cultural 
particular; e) fenômeno maior e mais disperso geograficamente do qual este 
movimento é um exemplo local; f) as redes de atividades microeconômicas 
que permitem a sociabilidade e ligam esta cena à cidade (STRAW apud SÁ, 
2011, p.52).  
 

Nesse contexto são construídas relações de identidade, concretizadas através 

do uso da música, por meio de identificação e afetividades entre músicos, fãs, 

produtores e demais frequentadores, a cena torna-se um lugar de formação de 
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identidade coletiva, aspecto que será aprofundado no segundo capítulo do presente 

texto. 

Ainda orientados pelas contribuições de Straw, observamos que “a produção e 

consumo da música se prestam com mais facilidade a uma sociabilidade urbana 

móvel do que o envolvimento em outras formas culturais” (STRAW, 2013, p.14), a 

música se mostra como item essencial para que os agentes culturais se sintam a 

vontade em difundir sua arte pela cidade participando de momentos de interação 

coletiva. Percebemos esta mobilidade quando presenciamos pelas ruas a 

multiplicação de eventos, barzinhos, casas noturnas e organização regular de 

movimentações pela urbe. O autor ainda categoriza cena como um grupo demarcado 

por um espaço cultural onde coexiste uma diversidade de práticas musicais que 

interagem de formas múltiplas através de diferentes trajetórias de trocas e fertilização 

(SÁ, 2009, p. 29). 

De acordo com Braga (2006), "importa que várias pessoas, tendo lido o mesmo 

livro ou ouvido e apreciado um mesmo tipo de música e tendo alguma informação 

sobre tais materiais, conversem sobre tais objetos e interajam com base nesse 

estímulo”. Explorando estas noções de agrupamentos, Sá (2009) ainda destaca o 

surgimento de identidades de grupo a partir de conversas e objetivos comuns; e 

sublinha a multiplicidade de atividades e a mobilidade de um grupo, cujo movimento, 

a partir de articulações transversais, promove realinhamento das cartografias da 

cidade. A autora ainda afirma que a cena envolve outros aspectos além da música, 

relacionando-se com estilo de vida, tais como modo de se vestir, de dançar, uso de 

drogas, opiniões políticas etc.  

É importante compreender e observar que para a constituição de cena importa 

que não somente se frequente, mas também que exista participação dos agentes por 

meio dos diálogos e compartilhamentos que vão além das noções de música, pois se 

estendem, sobretudo a viver os mesmos interesses no mesmo contexto de fervor 

criativo. Os agentes participantes do que podemos considerar como cena que se 

define menos por supostas características específicas e mais pelas comunicações 

entre si. Enquanto para uns é lugar de lazer, para outros é zona de resistência e 

debate ideológico ou apenas um local para unir-se a multiplicidade em construção 

dentro da respectiva formação. 

Straw (1997, p. 494) caracteriza como senso de propósito articulado, estando 

“dentro de uma comunidade musical normalmente depende de uma aliança afetiva 
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entre duas condições: de um lado, práticas musicais contemporâneas, de outro, a 

herança musical que parece tornar a atividade contemporânea apropriada a um 

determinado contexto”. Dado este cenário, observa-se em Mossoró que muitos destes 

pontos de encontro têm se proliferado, alguns por iniciativas governamentais e outros 

de forma espontânea.  

Além do consumo de música a constituição dessas experiências baseia-se 

substancialmente nas interações entre seus participantes inseridos nas flexíveis 

fronteiras do fenômeno. Os agrupamentos estão atrelados a questões de gosto, 

vivencias e opiniões que vão sendo orientados pelo consumo de shows, discos, 

vestimentas, dentre outras formas de identificação. Apesar de a música fornecer 

função de contextualização social e noção de pertencimento, ela não é o bastante 

para garantir aos participantes o real sentido de pertencimento ao coletivo, o que 

acaba gerando segmentação de públicos.      

 Nessa perspectiva, Simone Sá (2009, p. 158) sugere que os agrupamentos que 

chamamos de cenas musicais não se distinguem somente por produzirem ou 

consumirem sonoridades particulares, mas sim por evocarem universos distintos, 

povoados por um tipo de público, pelos locais que ocupam, por uma forma de fazer 

música, por sua vez relacionada a um tipo de escuta e fruição próprias que demarcam 

as fronteiras entre nós – os insiders – e “eles” - os outsiders – mas que ao mesmo 

tempo intersectam-se, modulam-se e comunicam-se mutuamente. Partindo disto, 

vemos que a cena envolve gênero musical, mas é bem mais abrangente que isto, e 

em consonância com Straw, Sá afirma que entendemos que a noção de cena refere-

se: “a) A um ambiente local e global; b) Marcado pelo compartilhamento de referências 

estético-comportamentais; c) Que supõe o processamento de referências de um ou 

mais gêneros musicais, podendo ou não dar origem a um novo gênero; d) Apontando 

para as fronteiras móveis, fluidas e metamórficas dos agrupamentos juvenis; e) Que 

supõe demarcação territorial a partir de circuitos imateriais da cibercultural, que 

também deixam rastros e produzem efeitos de sociabilidade; f) Marcados fortemente 

pela dimensão midiática” (SÁ, 2011, p.157). Temos assim algumas delimitações que 

contribuem para a conceituação de cena, apresentando o quanto podem ser 

multifacetados os contextos que envolvem a sua formação.  

 

 

1.2 Cenas Musicais nos tecidos urbanos 
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Analisando as cenas musicais e dentre suas características a profunda ligação 

com os tecidos urbanos pontuamos compreender de onde vem esta vontade de se 

reunir, desfrutar, frequentar determinados locais da urbe. Na concepção de Janotti Jr. 

(2012, p. 123) é importante observar que as cenas musicais ocorrem através de 

experiências que são nomeadas (e modeladas) pelos modos como crítica, músicos e 

público definem essas experiências. O autor ainda afirma que mesmo pela influência 

do espaço, a cena musical não é só um modo de tornar significantes certas 

territorialidades, alia-se também a como este território é conhecido e desfrutado, 

sendo assim a demarcação geográfica se constitui pela ocupação das pessoas que 

desejam aproveitar o que é produzido na cena. 

A cidade é um espaço polifônico, “que se comunica com vozes diversas e todas 

co-presentes” (CANEVACCI,1993, p. 15), porque é viva, dinâmica e, desde sua 

concepção inicial, um espaço público privilegiado, onde os sujeitos estão em 

(des)encontro constante, a estabelecer potências de sociabilidade, modificando as 

possibilidades de comunicação e interação vivenciadas no cotidiano (SILVIA; 

FONSECA, 2007). Logo, as cidades são os lugares onde se formam as intersecções 

entre a cultura global e suas apropriações locais. O que conhecemos como apenas 

um complexo demográfico formado, social e economicamente, por uma importante 

concentração populacional é a estrutura que fomenta atividades culturais, praticas 

econômicas, incluindo a formação de circuitos e cenas.  

Dessa forma, articulam-se dentro das cidades contextos para proliferação de 

cena, encontramos na cidade os elementos que motivam a circulação de pessoas 

pelos espaços transformando-os em um campo de interação. Da banda tocando no 

barzinho a grandes eventos culturais com investimentos do poder público, vemos o 

quanto a música motiva as pessoas a saírem para interagirem e se movimentarem na 

cidade. Portanto, não podemos desassociar cena da urbe, pois as cenas são 

marcadas pelos espaços urbanos que ocupam, tendo em vista que as cenas são 

espaços geográficos específicos para articulação de múltiplas práticas musicais 

(STRAW, 2006). Em pesquisas que destaca sua preocupação a respeito das 

territorialidades, Herschmann (2013, p. 134-135) afirma: 

 
Parte-se da premissa de que os concertos ao vivo vêm crescendo em 
importância dentro da indústria da música atual, e que isso  está relacionado 
ao alto valor que essa “experiência” (Pine e Gilmore, 2001; Maffesoli, 1987) 
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tem no mercado, isto é, à sua  capacidade de mobilizar e seduzir os 
consumidores e aficionados a despeito: a) do preço a ser desembolsado 
(muitas vezes bastante alto) para assistir ao vivo às performances; b) e da 
alta competitividade que envolve as várias formas de lazer e entretenimento 
na disputa de um lugar junto ao público hoje, no dia a dia do mundo 
globalizado. Isto se deve ao fato de que a música ao vivo oferece a 
possibilidade de uma experiência coletiva musical que é importante para os 
atores sociais na atualidade. Ou seja, por um lado, a experiência de consumir 
fonogramas individualmente de forma não mercantil (através de trocas de 
arquivos) é largamente praticada e, por isso, os fonogramas vem perdendo 
rapidamente e significativamente valor comercial para os consumidores 
(indivíduos estão dispostos a pagar muito pouco ou nada por isso); e, por 
outro lado, a experiência coletiva ou social da música (associada aos 
concertos ao vivo) está cada vez mais valorizada: a música emergiria hoje, 
portanto, como élan social, uma espécie de “paisagem sonora” que permite 
que os indivíduos vivenciem trocas, façam catarses, gerem memórias e 
identidades coletivas que são atualizadas nos eventos musicais. 

 

É importante destacar que as metrópoles são palco da formação de cenas 

musicais, pela própria característica das cidades de serem cada vez mais plurais e 

capazes de aglomerar em sua dimensão espacial as mais variadas formas de 

expressão. Mesmo que o conceito de cena pareça às vezes bastante expansivo, os 

centros urbanos são referência para sua identificação, pois as possiblidades 

fornecidas pelos tecidos urbanos aos indivíduos em processo de reconhecimento é 

impar.  

Mesmo influenciando na formação de condições propícias para o surgimento 

de uma cena musical, a cidade não é uma constante na ocorrência da cena, 

percebemos isto com a internet e a formação de cenas virtuais. Bennet e Peterson 

(2004) organizaram definições para cenas locais, como as que surgem nos tecidos 

urbanos, as translocais que possuem noções de contato presencial, mas se 

organizam de maneira mais global e por fim as cenas virtuais que acontecem com 

participantes da internet. No entanto, essa conceituação tornou-se limitada dada a 

complexidade da web 2.0, e com os limites do local, translocal e virtual modificando-

se significativamente é cada vez mais instável a definição do meio onde a cena se 

concretiza, o que percebemos são múltiplos reflexos dentro dos diferentes ambientes 

de interação. Simone Sá problematiza esse ponto afirmando que cenas musicais 

podem ser melhor entendidas enquanto redes sócio-técnicas, constituída por múltiplos 

mediadores que atravessam incessantemente as fronteiras do mundo off-line e on-

line, assim vemos que não há um engessamento mediante a fluidez das organizações 

das cenas, o virtual pode surgir do local, o translocal pode ser agenciado no virtual, o 

que existem são agrupamentos, coletivos musicais formados por atores que não se 
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restringem a interação unicamente presencial. Ao analisar os estudos de Will Straw, 

Simone Sá (2011, p. 152-155) afirma que, “em consequência disto, acontecem 

formações de agrupamentos que se adensam e podem criar identidades de grupo a 

partir de conversas e objetivos em comum; sublinhando a multiplicidade de atividades 

e a mobilidade de um grupo, cujo movimento, a partir de articulações transversais, 

promove um realinhamento das cartografias da cidade”. 

Seguindo esta análise, encontramos aspectos que apontam para o conceito 

proposto por Sá (2011, p.155) de espaços praticados, que referem-se as apropriações 

de pedaços da cidade para práticas específicas, criando circuitos concretos marcados 

pelos rastros de agrupamento em movimento, enfatizando simultaneamente a 

efervescência das cidades enquanto espaço sociais vívidos e produtivos. Já para 

Bennet (2000, p. 67): 

 
Na apropriação e reconstrução dos espaços urbanos, os jovens constroem 
novas narrativas urbanas – narrativas que permitem a eles ver o local de 
modo específico e aplicar suas próprias soluções para os problemas 
particulares ou para as dificuldades que eles possam identificar em suas 
proximidades, e as políticas e as práticas que moldam essas proximidades. 

 

Dialogando com este aspecto inerente a cidade, Anthony Giddens (2005, p. 

455) identifica o lugar como espaço particular, significativo, porque torna familiar para 

seus participantes algumas referências parar sentir e partilhar o mundo, ou seja, lugar 

é a própria referência que usamos para entender a ideia de mundo. Janotti Jr. 

complementa a análise trazendo à compreensão que nomear um espaço como cena 

musical é um modo de transformá-lo em articulador de experiências sensíveis, jogos 

identitários e práticas mercadológicas. 

Na multiplicidade de espaços das cidades, a cena conecta pessoas, sendo o 

local onde estas compatibilidades podem ser concretizadas com êxito. Ainda segundo 

a análise de Janotti Jr., ressalvamos que as cenas e os gêneros são corporificados 

através de agenciamentos performáticos auto-referenciados que transformam 

lugares/sonoridades em territorialidades afetivas socioculturais, isto é, a cena se 

constrói a partir do espaço onde essas trocas são efetuadas.   

A dinâmica que orienta a produção de sentido inerente a urbe se caracteriza 

pela transformação de espaços em lugares graças a intervenção dos agentes 

pertencentes a comunidade, cena ou circuitos. As afetividades que marcam um 

espaço urbano o transformam em muito mais que um ambiente. Em Mossoró, estas 
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sociabilidades têm se associado não só a música, mas ao surgimento da noção de 

“coletivo”, que vem se relacionando com demarcações territoriais no centro da cidade. 

Aqui, utilizamos a noção de coletivo empregada por Herschmann (2013) ao identificá-

lo como categoria nativa, largamente utilizada no universo da música e da cultura 

(especialmente pelo setor independente) para designar o trabalho colaborativo e 

solidário (das redes), que é realizado de forma mais ou menos engajada pelos atores 

sociais, buscando alcançar resultados individuais e coletivos, mercantis e não 

mercantis. O coletivo, presente na cidade, tratou de utilizar as ruas para reunir-se e 

promover a musicabilidade entre a geografia e arquitetura local, fatores 

condicionantes para ganhar visibilidade da região (FERNANDES, 2012, p. 77), 

centrando-se também na preocupação de promover aos participantes uma percepção 

de vivência histórica da cidade. Essas práticas vêm causando alterações na urbe, 

áreas antes consideradas “perigosas” ou marginalizadas são agora ocupadas e 

agenciadas pelos cidadãos e, nessas territorialidades, quando se propicia a formação 

de uma cena musical passam a existir uma intensa experiência sensível estética e se 

constroem identidades e sociabilidades que gravitam em torno da música. 

 

1.3 Compreendendo as relações simbólicas  

 

O simbólico se torna muito mais no ser para relacionar-se com o outro e nos 

significados que estas interações produzem no meio onde acontecem, como uma 

busca de exibir a própria imagem valorizando, para que seja percebida pelo outro 

(MAINGUENEAU, 2010). Como indivíduos adeptos da coletividade, vale muito fazer 

parte de algo maior interagindo dentro do grupo em sintonia a ideais, estilo de vida e 

produzindo sentidos em diferentes ambientes, seja nas ruas da cidade ou por meio de 

mídias sociais. 

Há toda uma rede de informações, lugares e pessoas que devem ser 

conhecidos e “frequentados” a fim de que cada um dos fãs de um estilo, gênero ou 

cena musical seja reconhecido, “autenticado” e autorizado pelos pares a fazer parte 

do grupo. (SÁ, 2009, p. 6). Dessa forma, coexistem no mesmo tecido urbano disputas 

sonoras que envolvem valores, referências, e processos de significação acentuados 

por diferentes noções estéticas. Dialogando com o discurso de Bourdieu, Sá (2009) 

afirma que o campo das artes se constitui por agentes em disputa, envolvido numa 

incessante e sempre inacabada discussão sobre autoridade, legitimidade cultural e 

https://www.google.com.br/search?es_sm=93&q=Micael+Herschmann&spell=1&sa=X&ei=K0ZzU8XiGujNsQSk-IKQCQ&ved=0CCkQBSgA
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capital simbólico. Para Jeder Janotti Jr., compreender a música nesse cenário é 

perceber a complexidade que envolve a produção de sentido dos produtos midiáticos. 

Existe uma dinâmica que engloba elementos de significação entre os participantes da 

cena e como eles se afirmam no contexto local, o que nos remete a Bordieu quando 

afirma que os símbolos são instrumentos por excelência da integração social, isto é, 

informações simbólicas representativas são itens da composição e afirmativa 

identitárias da cena que se coloca como resistência. Jeder Janotti Jr. (2012, p. 126) 

analisa que: 

 

[...] as produções de sentido dos grupamentos são configuradas a partir da 
reiteração de determinados valores, gostos e afetos; presentes no consumo 
de determinados objetos culturais, o que possibilita que cadeia midiática 
específica sirva como mediação à partilha de sentimentos que, se não 
resolvem as tensões presentes nos encontros entre espaços tradicionais e a 
mídia atual, pelo menos, funcionam momentaneamente como portos seguros 
diante das pressões cotidianas. 

  

Na cena, a pluralidade de produções de sentidos intensifica noções de “contra-

cultura”, mas, ainda assim, disputar modos de circulação, afirma-se como alternativo 

ou oposicional é reconhecer-se como parte de um jogo cultural mais amplo, que 

envolve, inclusive, as formas hegemônicas de produção cultural (JANOTTI JR., 2012 

p. 128). Sabendo disto vemos com mais clareza a criação de gravadoras 

independentes, o fortalecimento de festivais sem grandes orçamentos com público 

cativo, o uso da internet para crowdfunding3 e divulgação de inúmeros trabalhos 

autorais, entre muitas formas de se colocar simbolicamente como alternativo, mas 

estar inserido em contextos mercadológicos. Partes destas disputas estão 

relacionadas diretamente a noção de gosto, barreiras intangíveis que vão da simples 

rotulação a definição do que é “bom” ou “ruim” segundo opiniões pessoais ou de 

grupo. Frith (1998) defende que um dos maiores prazeres da cultura do 

entretenimento é a discussão sobre valores e gostos, pois o julgamento de valor é 

parte da experiência estética. Observando as definições de Frith, Janotti Jr. afirma que 

o gosto é uma sintonia de valores que alia aspectos estéticos e sociais à circulação 

midiática da música. 

                                                           
3 O termo é usado para designar sites que buscam financiamento coletivo para a concretização de 
projetos variados, podendo ser culturais ou, até mesmo, pessoais. O nome faz jus à sua definição: a 
palavra inglesa “crowd” significa “multidão”; e “funding”, “financiamento”. 
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Quando falamos sobre música em especial, vemos o quanto é importante que 

existam discussões e disputas.  Se gostarmos de um estilo musical, somos capazes 

discutir por longos períodos porque uma banda ou um artista é melhor que outro, e a 

própria noção de gosto já é excludente no sentido de afirmar que o que se gosta é o 

melhor. Enxergamos nesses debates a presença de níveis de interatividade e 

discordância, ações típicas de que enxerga a música como um estilo de vida ou uma 

forma de expressão de sua personalidade. Quando vemos isto aplicado a uma cena 

musical nota-se que o individuo participante torna-se seu defensor, mas de forma mais 

abrangente já que uma cena não engloba apenas um gênero e sim uma verdadeira 

pluralidade de sonoridades que se amplia criando espaços de sociabilidade.  

O modo como os sentidos são vivenciados dão origem a campos de 

sociabilidades características que funcionam como marcos fronteiriços entre diversas 

formas de investimento afetivo (JANOTTI JR., 2012). Assim, as práticas culturais 

envolvem negociações simbólicas que podem construir uma organização social 

entorno das práticas musicais, como verificamos em Williams (1992), ao afirmar que 

organização social da cultura, como um sistema de significações realizado, está 

embutida em uma série completa de atividades, relações e instituições, das quais 

apenas algumas são manifestamente ‘culturais’. Pensamos que estas práticas, que 

se colocam como além de experiências de comportamento, são representações de 

contextos históricos e transitam entre o micro e o macro, já que tornam-se reflexos de 

produções globais. Janotti Jr. ressalta que se deve levar em conta as tensões 

produzidas pelo contexto local para, a partir disso, considerar como se dão as 

apropriações do global.  

Ao nos depararmos com estas disputas, podemos observar que tipos de 

elementos as rodeiam, por exemplo, as vestimentas, os locais onde os grupos de 

reúnem, os diferentes gêneros musicais consumidos, as danças. Esses processos se 

dão principalmente quando nos deparamos com o próprio conceito de juventude, e 

notamos que a tecnologia amplia o espaço de interação e encontramos no virtual 

novas maneiras de representação. Até mesmo o que o indivíduo pratica em extensões 

além do tangível, ou na roda de amigos, nos bares que frequenta, e principalmente 

em nas mídias sociais, que funcionam como ferramentas de pertencimento e 

afirmação para o outro, num claro diálogo entre o local e o virtual.  

 No caso de Mossoró, temos a influência de ritmos ligados ao forró, 

precisamente o forró eletrônico, portanto a possibilidade de uma cena composta por 
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ritmos diferentes ao forró se coloca como uma variação ao já oferecido. Enfatizam-se 

então negociações e a organização em torno da música como maneiras de 

composição da memória e das identidades das audiências a partir das relações ali 

travadas. Mais uma vez se retoma a influência do gosto e da defesa do mesmo, pois 

quando se assume o diferente ao que é oferecido trava-se uma batalha para 

simplesmente existir, tendo em vista que, inseridos no contexto midiático da música, 

precisa-se de produções para ser visto e dessa forma se afirmar.  

Encaramos assim o cenário da cidade como foco de disputas simbólicas e 

pontos de resistência voltados para a construção de uma cena musical. Tomamos 

como referência o contexto de acontecimentos ligados à busca de identidade na 

música em Mossoró, analisando o que está acontecendo nos tecidos urbanos, no caso 

a revitalização do espaço de atividades culturais conhecido como “Beco dos Artistas”, 

localizado no centro da cidade. O Beco dos Artistas resgata a memória de uma 

coletividade com atividades de cunho cultural, através de atrações musicais, artísticas 

e também com discursões políticas do que acontece na cidade. Ao lado do icônico 

teatro Lauro Monte Filho e do antigo casarão, que por anos funcionou como sede da 

União dos Artistas Mossoroenses. 

A revitalização do Beco dos Artistas tem como finalidade a retomada de uma 

cultura de rua a partir da reunião dos agentes sociais e artísticos naquele espaço. 

Temos um objeto de estudo vivo, fluido e com diferentes reflexos contidos num circuito 

que começa a surgir no conhecido “Beco”, um espaço geográfico específico carregado 

de representações sobre juventude, estilo de vida e movimentos políticos. Além disso, 

cabe a investigação da retomada do local para atividades culturais a noção de cena 

musical na cidade, que se desdobra de maneira surpreendente com o processo de 

revitalização do espaço, principalmente por não ser uma inciativa governamental, 

ampliando, nesse sentido, o debate para a observação das manifestações populares 

como forma de expressão e ocupação. 

 

 

2. PERCURSO METODOLOGICO 

 

2.1 Plurimetodologia como recurso  
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O método científico é entendido como um conjunto de práticas de pesquisa 

orientadas por habilidades críticas e criadoras voltadas a descoberta e construção da 

ciência, a fim de estabelecer um percurso de desenvolvimento que guie o investigador 

durante o percurso operacional de seu estudo. Durante a pesquisa, na qual se 

envolvem sujeitos e contextos inerentes a vida urbana, implica-se olhar os atores 

sociais integrantes partindo de um cenário mais amplo, que é o contexto sociocultural. 

Deve-se, portanto, analisar um leque de possibilidades metodológicas disponíveis ao 

pesquisador para que seja possível elaborar um trabalho de cunho investigativo.  

Ao olhar o objeto, o Beco dos Artistas, localizado em Mossoró na Travessa 

Martins de Vasconcelos, deparamo-nos com uma teia de significados e produção de 

sentidos inerentes ao conceito de cena musical. O local tem passado por um 

significativo processo de modificações de arquitetura, além de ser palco das 

intervenções do Coletivo Pega o Beco, um movimento que busca a retomada da 

cultura de rua na cidade e reconhecimento de manifestações artísticas, culturais e 

debates de cunho ideológico. Portanto era preciso atravessar as vivências dos 

integrantes do movimento cultural e interpretar as experiências construídas e vividas 

em seu cotidiano, com ênfase em poder responder o seguinte questionamento: existe 

cena musical em Mossoró? Acreditando nas transformações sentidas participantes 

das atividades culturais no Beco dos Artistas e os reflexos causados nos 

agrupamentos de pessoas no local. A análise se tece com o intuito de: a) promover 

discussões teóricas a respeito de re-territorialização na cidade, refletindo o “Beco dos 

Artistas b) responder como se dá a configuração das noções de identidade da música 

potiguar presentes no 1º Festival de Música Potiguar (O Som dos Bichos), c) contribuir 

para o reconhecimento do grupo “Coletivo Pega o Beco” no facebook como espaço 

que promove hibridização entre a manifestação cultural investigada e compreender 

seus reflexos no ambiente virtual. 

Consideramos que para promover uma análise de aspectos que são pessoais 

e ao mesmo tempo coletivos, foi necessária a realização de um diálogo entre os meios 

metodológicos, no objetivo de mapear as práticas sonoras e registrar as de escuta e 

os locais da sua respectiva manifestação aliado a um breve estudo do perfil dos 

integrantes do grupo virtual. Para evitar o engessamento de uma única técnica, o 

resultado foi uma plurimetodologia que tem em sua base forte influência dos Estudos 

Culturais, com a utilização de técnicas, tais como a observação etnográfica, etnografia 

digital, entrevistas semi-estruturadas, e questionário on-line, proporcionando uma 
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abordagem metodológica mais ampla, considerada a fluidez do objeto de pesquisa: 

musicais e suas apropriações por parte da população local. Além disso, o constante 

diálogo contextual com teóricos e estudiosos da música, mídia e comunicação. 

Para investigação, empregaremos alguns instrumentos importantes para a 

coleta de dados comuns para os Estudos Culturais, como, por exemplo, a “observação 

participante”, também as entrevistas, ambas inspiradas na etnografia e na 

antropologia cultural. A escolha das ferramentas da etnografia serve como método 

predominante, por visualizar nesta vertente metodológica da investigação o rumo para 

as possibilidades de conhecimento do objeto de pesquisa, aliada a revisão 

bibliográfica. 

 

 2.1.2 Revisão da Bibliografia: aplicação das teorias na análise dos 

fenômenos sociais  

 

Inicialmente, é necessária uma leitura aprofundada a respeito da temática como 

forma de reconhecer o cenário da investigação, buscando aproximar o objeto de 

pesquisa conforme as perspectivas de autores que fundamentam o desenvolvimento 

do trabalho. Mesmo que exploratória, isto é, de avaliação de uma situação concreta, 

é importante referenciar a pesquisas já existentes, a fim de compreendê-las como 

suporte. 

Um levantamento de leituras é uma forma de validar cientificamente e 

reconhecer a importância da investigação como contribuição no meio acadêmico, pois 

quando identificamos outras fontes de pesquisa podemos categorizar o fenômeno 

estudado. Dessa forma, é importante recorrer ao embasamento teórico e conseguir 

fontes, sejam documentais ou bibliográficas, como meios imprescindíveis para o 

enriquecimento do trabalho. Manzo (1971, p. 32) afirma que a bibliografia pertinente 

"oferece meios para definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, como 

também explorar novas áreas onde os problemas não se cristalizaram 

suficientemente" e tem por objetivo permitir ao cientista "o reforço paralelo na análise 

de suas pesquisas ou manipulação de suas informações". Lakatos e Marconi (2003, 

p.185) afirmam que a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou 

escrito sobre determinado assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo 

enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras. Sendo assim, as fontes 

de documentos, as bibliográficas variam, fornecendo aos pesquisadores diversos 
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dados e exigindo manipulação e procedimentos diferentes. Nesta pesquisa, adotou-

se dados bibliográficos de publicações - livros, teses, monografias, publicações 

avulsas, pesquisas, etc. Feito isto, parte-se em busca de consolidação dos múltiplos 

aspectos inerentes ao objeto, que só podem ser percebidos indo a campo e tendo 

contato direto e intenso com o grupo pesquisado. 

 

2.1.3 Etnografia na pesquisa de comunicação 

 

O método etnográfico tem sua base na antropologia, cujas principais 

referências são as etnografias de culturas consideradas exóticas no início do século 

XX, tais como as elaboradas por Bronislaw Malinowski e Claude Lévi-Strauss. No que 

se refere a etnografia, Michel Angrosino (2009, p. 34) a descreve como “um método 

de pesquisa que busca definir padrões previsíveis de comportamento de grupo. Ela é 

baseada em trabalho de campo, personalizada, multifatorial, de longo prazo, indutiva, 

dialógica e holística." Ele ainda acrescenta que a etnografia é a arte e a ciência de 

descrever um grupo humano: suas instituições, seus comportamentos interpessoais, 

suas produções materiais e suas crenças, sendo assim os etnógrafos coletam dados 

sobre as experiências humanas vividas a fim de discernir padrões previsíveis e 

descrever instâncias de interação.  

Rocha e Eckert (2008) afirmam que é comum que outras ciências sociais 

recorram a determinadas técnicas de pesquisas que são singulares ao método de 

pesquisa qualitativa. Mas, neste caso, trata-se de adotar alguns procedimentos 

técnicos próprios da pesquisa etnográfica como a observação e as entrevistas, 

vinculadas agora a outros campos teóricos de interpretação da realidade social que 

não a teoria antropológica. Dessa forma, utilizaremos de algumas ferramentas do 

amplo universo promovido pela etnografia, uma vez que o método apresenta grandes 

vantagens ao investigador da área da comunicação, pois visa a percepção de 

contrastes sociais, culturais e históricos por meio da percepção de vivência e 

linguagem.   

A etnografia da comunicação não busca abarcar a totalidade de uma cultura, e 

sim, orienta seu foco de atenção para cenas particulares, por isso, foi tomada a 

decisão de adotar o posicionamento de inserir-se no grupo investigado. Dessa forma, 

busca-se promover uma análise fundamentada em experiências ricas em múltiplos 

sentidos e no contato direto com os agentes sociais do coletivo analisado, tentando 
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construir uma investigação que tem base em levantamentos bibliográficos, mas estar 

sensível a explorar performances e entender que o trabalho está sujeito a múltiplas 

colaborações transversais e, sobretudo vivenciais. Afinal, nós nunca somos 

testemunhas objetivas observando objetos, mas sujeitos observando outros sujeitos 

em um experimento no qual o observador é ele próprio observado (LAPLANTINE, 

1996, p. 23). 

Rocha e Eckert (2008) em seu artigo “Etnografia: saberes e práticas”, afirmam 

que não é usual um projeto contemplar hipóteses iniciais de pesquisa, uma vez que 

estas emergem na medida em que a investigação avança com a aproximação ao 

universo a ser pesquisado. De fato, tudo que este projeto se propõe a fazer baseia-se 

na resposta de uma pergunta inicial, sem conjecturas que possam influenciar ou 

comprometer o objeto, mas sim de por meio da participação efetiva nas formas de 

sociabilidade por meio das quais a realidade investigada se apresenta, chegar a 

possíveis respostas. Norteando o pesquisador que opta pela etnografia, as autoras 

descrevem as primeiras inserções no universo de pesquisa como “saídas 

exploratórias”, norteadas pelo olhar atento ao contexto e a tudo que acontece no 

espaço observado, e quanto aos fundamentos antropológicos da etnografia afirmam 

que a curiosidade do pesquisador é logo substituída por indagações sobre como a 

realidade social é construída. “Esta demanda é habitada por aspectos comparativos 

que nascem da inserção densa do pesquisador no compromisso de refletir sobre a 

vida social, estando disposto a vivenciar a experiência de inter-subjetividade, sabendo 

que ele próprio passa a ser objeto de observação” (LÉVI-STRAUSS, 1974, p. 1-36). 

Nesse aspecto, analisamos a cultura como informação partilhada então cabe ao 

etnógrafo desenvolver sensibilidade e reconhecer de que maneira é possível captar 

as informações geradas pelo grupo investigado. Seguindo nesse ponto de vista, a 

“cultura do dia-a-dia” passa a integrar o espectro interessante frente às ciências 

sociais, como Goffman (2007) afirma em seu livro “A representação do Eu na vida 

Cotidiana”, confirmando que vida cotidiana pode ser comparável a um teatro, com 

palco e cenário de fundo, onde nossas relações sociais são assinaladas por “rituais” 

adequados a cada um desses “cenários”.  

É válido lembrar que a etnografia da comunicação visa compreender os 

significados atribuídos pelos próprios sujeitos ao seu contexto e o foco de visão passa 

a ser a sociedade próxima ao pesquisador, que se utilizando de técnicas voltadas para 

descrição do contexto estudado, envolve observação criteriosa, detalhada, tendo 
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como principal fonte de observação a fala e a interpretação dos sujeitos. Envolvendo 

uma visão mais completa do entorno sócio-cultural de casos presentes nos tecidos 

urbanos, pretende-se a realização de análises a fundo do contexto vivenciado dos 

atores sociais, e para realização desta etapa de forma eficiente, cabe ao pesquisador 

deslocar-se ao campo de pesquisa. Dentre os objetivos desse método está expandir 

a ação acadêmica, e como consequência disso apresentam-se alguns desafios, 

especialmente quando temos uma adequação a área de pesquisa de comunicação. É 

preciso fazer escolha de quais ferramentas utilizar a fim de encontrar a maneira mais 

adequada sem fugir dos princípios etnográficos, mas entendendo que adaptações são 

necessárias. 

 

2.1.4 Observação Participante 

 

A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e 

utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste 

apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se desejam 

estudar. “A observação ajuda o pesquisador a identificar e a obter provas a respeito 

de objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu 

comportamento. Desempenha papel importante nos processos observacionais, no 

contexto da descoberta, e obriga o investigador a um contato mais direto com a 

realidade. É o ponto de partida da investigação social.” (LAKATOS; MARCONI, 2003, 

p. 190-191). Nessa perspectiva, Angrosino (2009, p. 34) destaca a importância da 

observação participante para o desenvolvimento da pesquisa etnográfica:  

 

A observação participante não é propriamente um método, mas sim um estilo 
pessoal adotado por pesquisadores em campo de pesquisa que, depois de 
aceitos pela comunidade estudada, são capazes de usar uma variedade de 
técnicas de coleta de dados para saber sobre as pessoas e seu modo de 
vida.  

 
Cabe ao pesquisador identificar qual a investigação adequada, no caso a 

observação participante foi os autores definem como a participação real do 

pesquisador com a comunidade ou grupo. Ele se incorpora ao grupo, confunde-se 

com ele. Fica tão próximo quanto um membro do grupo que está estudando e participa 

das atividades normais. Segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 194): 

 



28 
 

Para Mann (1970:96), a observação participante é uma "tentativa de colocar 
o observador e o observado do mesmo lado, tomando-se o observador um 
membro do grupo de molde a vivenciar o que eles vivenciam e trabalhar 
dentro do sistema de referência deles". O observador participante enfrenta 
grandes dificuldades para manter a objetividade, pelo fato de exercer 
influência no grupo, ser influenciado por antipatias ou simpatias pessoais, e 
pelo choque do quadro de referência entre observador e observado. 
O objetivo inicial seria ganhar a confiança do grupo, fazer os indivíduos 
compreenderem a importância da investigação, sem ocultar o seu objetivo ou 
sua missão, mas, em certas circunstâncias, há mais vantagem no anonimato.  

 

Segundo Georges Lapassade (2001), a expressão “observação participante” 

tende a designar o trabalho de campo no seu conjunto, desde a chegada do 

investigador ao campo da investigação, quando inicia as negociações que lhe darão 

acesso a ele, até ao momento em o abandona, depois de sua estada. Rocha e Eckert 

(2008) afirmam em que o pesquisador-observador, em sua atitude de estar presente 

com regularidade, passa a participar das rotinas do grupo social estudado e sua 

técnica consiste então na observação participante. Assim, a prática da etnografia se 

torna mais profunda e se constitui como uma forma do antropólogo pesquisar, na vida 

social, os valores éticos e morais, os códigos de emoções, as intenções e as 

motivações que orientam a conformação de uma determinada sociedade. A 

observação participante, portanto, é acima de tudo estar aberto a escuta e entender-

se como inserido num universo que deve ser analisado de maneira crítica, pois tudo 

deve ser planejado, afinal a observação toma-se científica à medida que:  

 

a) convém a um formulado plano de pesquisa; b) é planejada 
sistematicamente; c) é registrada metodicamente e está relacionada a 
proposições mais gerais, em vez de ser apresentada como uma série de 
curiosidades interessantes; d) está sujeita a verificações e controles sobre a 
validade e segurança (SELLTIZ, 1965 pag. 233) 

 

Enquanto presentes, os observadores imergirão pessoalmente na vida dos 

locais, partilhando as suas experiências. Durante a estada no campo, os dados 

recolhidos são provenientes de fontes diversas, nomeadamente observação 

participante, propriamente dita, que é o que o observador apreende, vivendo com as 

pessoas e partilhando as suas atividades. Mas, também, através das entrevistas 

etnográficas, que são as conversações ocasionais no terreno, portanto não 

estruturadas, e mediante o estudo, quer de documentos “oficiais”, quer, sobretudo, de 

documentos pessoais, nos quais o grupo investigado revela os seus pontos de vista 
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pessoais sobre a sua vida ou sobre eles próprios, e que podem assumir a forma de 

diários, cartas, autobiografias, etc. 

Uma metodologia de inspiração etnográfica requer, portanto, confiança e 

intercâmbio através da passagem de olhares cruzados a olhares compartilhados, 

entre o observador e aqueles que são observados (LAPLANTINE apud WEBER, 

2010). Desse modo, o pesquisador no contexto da observação participante pode 

interagir ativamente como membro em todas as atividades do grupo, demonstrando 

habitualmente que sabe ver e ouvir atentamente, registrando o mais fielmente possível 

todas as informações pertinentes. Neste sentido, precisa exercitar o julgamento rápido 

para decidir o que é valido, ou o que registrar. 

 

2.1.5 Entrevista Semi-estruturada 

 

Pode-se definir entrevista como a técnica em que o investigador se apresenta 

frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados 

que interessam à investigação. A entrevista é, portanto, uma forma de interação 

social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das 

partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação. (GIL, 

2008 p. 183). Quando etnográfica, que é o caso do presente trabalho, a função da 

entrevista é sondar significados, explorar detalhes, capturar as áreas obscuras que 

podem fugir às questões de múltiplas escolhas. Para Goode e Hatt (1969, p. 237), a 

entrevista "consiste no desenvolvimento de precisão, focalização, fidedignidade e 

validade de certo ato social como a conversação", sendo assim, consiste em uma 

conversação efetuada face a face com agentes da comunidade, grupo ou sociedade 

pesquisada, e vem aliada a outras ferramentas da etnografia, como a já comentada 

observação participante. 

Normalmente, a entrevista é categorizada para fins de aplicação, para esta 

pesquisa pode-se elencar como opções de uso a entrevista estruturada, semi-

estruturada, e não estruturada. A literatura pode trazer outras nomenclaturas, a 

entrevista não estruturada é também conhecida como entrevista aberta ou não 

diretiva, a entrevista estruturada é conhecida como entrevista diretiva ou fechada, e a 

entrevista semi-estruturada é conhecida com semidiretiva ou semi-aberta. (MANZINI, 

2003). No planejamento de como seria a melhor maneira de construir esta 

investigação que desde o princípio se fundamenta em bases etnográficas, concluiu-
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se que a categoria de entrevista que poderia ser utilizada com a fluidez necessária 

para abordagem do tema é a de entrevista semi-estruturada.  

Para Triviños, a entrevista semi-estruturada tem como característica 

questionamentos básicos que são amparados em teorias e hipóteses que se 

relacionam ao tema da pesquisa. Os questionamentos dão frutos a novas hipóteses 

que passam a existir a partir das respostas dos informantes. O foco principal seria 

colocado pelo investigador-entrevistador, o autor complementa que: 

 

[...] a entrevista semi-estruturada “[...] favorece não só a descrição dos 
fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua 
totalidade [...]” além de manter a presença consciente e atuante do 
pesquisador no processo de coleta de informações. (TRIVIÑOS, 1987, p. 
152).  

 

Para Manzini (1991, p. 154), a entrevista semi-estruturada está focalizada em 

um assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, 

complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à 

entrevista. Segundo o autor, esse tipo de entrevista pode fazer emergir informações 

de forma mais livre e as respostas não estão condicionadas a uma padronização de 

alternativas, ganhando o tom de conversa, o que nos dá a chance de poder alongar 

as perguntas, ou até mesmo ir por um caminho que se desdobra a novas descobertas 

e informações valiosas fornecidas pelo entrevistado, que até então poderiam passar 

despercebidas ao pesquisador. 

Em relação as considerações sobre a entrevista semi-estrututurada, Manzini 

salienta que é possível um planejamento da coleta de informações por meio da 

elaboração de um roteiro com perguntas que atinjam os objetivos pretendidos, e o 

roteiro serviria, então, além de coletar as informações básicas, como um meio de 

organizar a interação. Sendo assim, é de fundamental importância discernir a respeito 

de como se seguirá a elaboração do roteiro que desencadeiam na profundidade das 

respostas. Ao se referir aos tipos de perguntas na entrevista semi-estruturada, 

Triviños (1987, p. 150) faz uma diferenciação embasada no tipo de vertente teórica: 

fenomenológica ou histórico-estrutural (dialética). O autor explica a diferenciação 

afirmando que na linha teórica fenomenológica, o objetivo seria o de atingir o máximo 

de clareza nas descrições dos fenômenos sociais, isto é, as perguntas descritivas 

seriam aplicadas na intenção de descobrir os significados dos comportamentos das 

pessoas de determinados meios culturais. Já na linha histórico-cultural (dialética), as 
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perguntas poderiam ser assinaladas como explicativas ou causais, pois o objetivo 

desse tipo de pergunta seria motivar razões imediatas ou mediatas do fenômeno 

social.  

Triviños, além de apresentar os tipos de pergunta, expõe quatro categorias para 

orientar o pesquisador sobre como elaborar eficientemente a entrevista ou um roteiro 

que ocasione obtenção de informações adequadas a pesquisa. Ele divide em: a) 

perguntas denominadas consequências como, por exemplo, “o que pode significar 

para a comunidade urbana, na qual vive a grande quantidade de pessoas, quem não 

sabe ler nem escrever?”; b) perguntas avaliativas, do tipo, “como julga a resposta da 

vizinhança ao convite para participar da organização de uma cooperativa?”; c) 

questões hipotéticas, como “se você observasse que seus alunos brigam 

frequentemente entre si, qual seria seu comportamento como professor?”; d) 

perguntas categoriais, se você observasse a respostas de seus vizinhos frente à 

possibilidade de organização de uma cooperativa, em quantos grupos nós 

poderíamos classificá-los” (TRIVIÑOS 1987, p. 151).  

Sobre a classificação feita pelo autor, conseguimos apreender que as 

categorias de perguntas não devem ser amarras para entravar a pesquisa, mas 

devem funcionar como uma forma de abrir perspectivas para análise e interpretação 

de ideias provenientes da interação com o entrevistado, casando com a proposta do 

método etnográfico de explorar o universo do agente social e a perceber as 

singularidades do seu meio, pois o diálogo aberto é também um exercício de 

exposição e abertura sensível ao outro. 

 

2.1.6 Etnografia Virtual 

 

Segundo Kozinets (2002), a etnografia virtual ou netnografia é definida como 

um método de pesquisa derivado da técnica etnográfica desenvolvida no campo da 

antropologia e, costuma-se dizer que a netnografia tem conhecido um crescimento 

considerado devido à complexidade das experiências da sociedade digital. Se antes, 

a etnografia era um método de observar um espaço delimitado durante um tempo, 

quando passou a ser utilizada no estudo da comunicação, pouco a pouco foi perdendo 

as delimitações e se adequando, quando aplicada ao contexto da cibercultura.  

Diferentemente das clássicas concepções dos estudos sócio-técnicos iniciais que 
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deslocavam o meio e interações virtuais hoje, que o ciberespaço está muito mais para 

além das fronteiras on-line e off-line. Atualmente, entende-se que os dois contextos já 

não apenas se completam, mas que se confundem em uma só realidade complexa. 

Para Angrosino (2009), a etnografia virtual se passa num espaço virtual quase 

que da mesma forma que num espaço tradicional, mas vale destacar que a 

comunicação eletrônica se baseia na palavra escrita, imagens, vídeos, áudio, portanto 

a mediação tecnológica está presente em todo processo etnográfico interferindo. Em 

diálogo com esta conceituação, citamos a assertiva de Hine (apud AMARAL; NATAL; 

VIANA, 2008, p. 37-38), pesquisadora deste método, afirmando que: “a utilização da 

etnografia transposta ao ciberespaço como metodologia para suprir o espaço de 

estudo das práticas cotidianas em torno da internet”. Ao defender isso, a autora 

considera a etnografia tradicional como um processo no qual o pesquisador insere-se 

no ambiente a ser estudado por um tempo determinado, observando as relações 

desenvolvidas pelas pessoas que participam dos processos sociais deste ambiente, 

buscando assim dar sentido as mesmas, logo as sociabilidades da internet estão 

atreladas as sociabilidades concretas, e nesse sentido seja por suposição ou pela 

maneira implícita em que as próprias pessoas dão sentido às suas vidas. Assim, a 

etnografia virtual se configura enquanto “um desafio metodológico: preservar os 

detalhes ricos da observação em campo etnográfico usando o meio eletrônico para 

‘seguir os atores’” (BRAGA, 2001, p. 5). 

Quando nos aprofundamos na definição de etnografia virtual ou netnografia, 

nos deparamos com a conceituação de Hine (2000), que define este método como 

estudo as práticas sociais na Internet e o significado destas para os participantes, 

permitindo um estudo detalhado das relações nos espaços virtuais, de maneira que a 

internet seja interface cotidiana da vida das pessoas e lugar de encontro que permite 

a formação de comunidades, grupos estáveis e a emergência de novas formas de 

sociabilidade. O virtual se situa não apenas como reflexo ou extensão do real, mas 

como um ambiente de produção de sentidos que estão além dessas fronteiras, vê-se 

a análise dessas interações como uma ferramenta fundamental para compreensão do 

objeto. Hine ainda afirma que a presença do etnógrafo no ambiente virtual se dá de 

forma combinada com as relações cotidianas dos envolvidos neste espaço. Daí, o 

pesquisador busca compreender as interações que envolvem as pessoas e como elas 

reagem umas com as outras em determinado ambiente.  
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A etnografia virtual verifica o uso dos espaços virtuais, o status da internet como 

forma de comunicação, estando na vida das pessoas e sendo um local de afirmação 

de comunidades, através dos usos que dela se interpretam. Quando nos propomos a 

estudar as experiências pessoais que emergem na comunicação mediada pelo 

computador possuindo extensões tangíveis e intangíveis, é preciso definir a 

comunidade a ser investigada e se ela condiz com premissas básicas necessárias à 

análise. “Existem critérios que devem ser observados pelo pesquisador para 

reconhecer a cibercultura ou a comunidade virtual: (1) os indivíduos devem estar 

familiarizados entre si; (2) o compartilhamento de uma linguagem, normas e símbolos 

específicos; (3) as identidades devem ser reveladas; (4) um esforço na manutenção e 

preservação do grupo por seus membros.” (KOZINETS, 2002, p. 9) Observa-se que a 

comunidade virtual que se classifica em todos os aspectos, está no facebook, seus 

membros são ativos e muitas das contribuições para a concretização do objetivo 

começam no grupo, mostrando que o virtual não é apenas uma extensão do real, mas 

as sociabilidades que se entrelaçam nas singularidades dos atores sociais. 

 

2.1.7 Pesquisa em documentos digitais: observando interações no 

Facebook 

 

Primeiramente identificamos na comunidade virtual dentro do Facebook um 

enorme potencial para servir como fonte complementar a análise. Sobre comunidades 

virtuais, entendemos que quando convenientemente organizada, representa 

importante riqueza em termos de conhecimento distribuído, de capacidade de ação e 

de potência cooperativa (COSTA, 2005, p.246). Entendemos então que, para a 

compreensão do objeto, a observação inspirada na etnografia se aplica perfeitamente 

a netnografia, percebendo o on-line e o off-line como justapostos, igualados, 

considerando que o que resulta de um vai alimentar o outro. Nesse contexto, voltamos 

para as noções da etnografia que, segundo Angrosino (2009), consideram uma 

explicação do cenário específico, a relação dos participantes (número, características, 

gênero, idade); cronologia de eventos, descrição dos comportamentos e relações, 

registros de imagens, de interações verbais e orais, todas presentes nas inter-relações 

do grupo virtual. O desafio está em como entender o papel do pesquisador, seus graus 

de inserção e implicações éticas, questões essas que sempre foram caras à 

etnografia, nos trabalhos do ambiente digital. No caso desta investigação, é comum 
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que opiniões relativas ao ambiente físico gerou uma fala (postagem) no ambiente 

cibernético, que pode vir a desencadear em alguns membros do grupo uma atitude 

colaborativa em forma de comentários, curtidas, compartilhamentos, e é justamente 

este material que nos interessa, por isso é necessária a utilização da observação 

participante on-line. Segundo Mercado: 

 

A observação participante online foca principalmente os desempenhos e 
comportamentos no ambiente virtual (estatística e avaliação). O pesquisador 
combina a observação com a participação, sendo agente principal da 
pesquisa. O grau de participação é variável segundo o tipo de estudo, 
assumindo o pesquisador o papel de observador e em outras de participantes 
das interações nos ambientes virtuais. O objetivo da observação participante 
é documentar o não-documentado, desvelar os encontros e desencontros 
que permeiam o dia-a-dia da prática online, descrever as ações e 
representações de seus atores sociais, reconstruir sua linguagem, suas 
formas de comunicação e os significados que são criados e recriados no 
cotidiano virtual. O pesquisador participa ativamente na vida do grupo ou 
situação. Possibilita o acesso a dados de domínio mais privado e a captação 
de sutilezas e aspectos subjetivos dos indivíduos e grupos. Maiores desafios 
estão em que o pesquisador deve assumir identidades e papéis dentro do 
coletivo observado ou criar vínculos com determinados indivíduos e grupos, 
interferindo abertamente no fenômeno, modificando o comportamento dos 
indivíduos, gerando resistências e/ou alianças, cujos sentidos e implicações 
devem ser cuidadosamente analisados.  (MERCADO, 2012, p. 7) 

  

Tomando consciência disto, nos deparamos com as análises relativas a 

netnografia de Kozinets (2002) quando em suas contribuições a aplicação prática do 

método destaca como etapa a coleta e análise de dados. O autor nos dirige a escolha 

cautelosa das comunidades on line a serem pesquisadas e os sujeitos participam, e a 

observar as interações entre seus membros a fim de se obter alguma informação 

sobre a identidade cultural dos integrantes. Logo após isto, segue-se a tarefa da coleta 

de dados, que Kozinets (2002) em Netnography  esquematiza como: 1) os dados 

podem ser copiados diretamente dos discursos travados entre os membros dessas 

comunidades e 2) os dados que o pesquisador obtém dizem respeito a suas 

observações sobre a comunidade, seus membros, interações e significados. A análise 

de dados começa frequentemente e concomitantemente com o levantamento de 

dados, o pesquisador deve contextualizar os dados on-line, que provam ser 

frequentemente os mais desafiadores para ele. 

Mediante esta perspectiva e considerando estas relações de diálogos, fotos, 

vídeos dentre outras, como fontes para a construção da pesquisa, o grupo se 

configura como um arquivo online, e durante a investigação mais uma vez faz-se uso 
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da observação participante adaptada ao meio virtual, além de utilizar os posts como 

um acervo de documentos digitais, a fim de verificar os níveis de interação presentes. 

 

2.1.8 Questionário on-line 

 

Na intenção de conseguir uma amostra da netnografia e os participantes do 

coletivo virtual presente no Facebook e verificar os níveis de percepção individual dos 

atores sociais presentes no grupo, identifica-se no questionário uma ferramenta que 

aperfeiçoa a compreensão do objeto de pesquisa. Nessas condições, pode-se definir 

questionário como a técnica de investigação composta por um conjunto de questões 

que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre 

conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, 

temores, comportamento presente ou passado, etc. (GIL, 2008, p. 121) 

Seguindo as orientações de Gil (2008), percebemos que os questionários 

costumam ser auto-aplicados. A vantagem que temos é que utilizando ferramentas 

para disponibilização do questionário on-line, anulamos os principais problemas do 

método tradicional de aplicação, que são a grande quantidade de questionários que 

volta, perguntas em branco, devolução tardia e falta de controle na verificação. 

Empregar o questionário on-line é estar sujeito ao poder de viralização das redes 

sociais, e utilizando isto para potencializar o impacto da pesquisa com apenas um link 

é possível conseguir a visibilidade necessária, proporcionando alcance e divulgação. 

Partido disto, compreende-se que é de fundamental importância estar atento a 

como construir um questionário. Para Gil (2008), o levantamento de perguntas 

consiste basicamente em traduzir objetivos da pesquisa em questões específicas. As 

respostas a essas questões é que irão proporcionar os dados requeridos para 

descrever as características da população pesquisada ou testar as hipóteses que 

foram construídas durante o planejamento da pesquisa. Assim, a construção de um 

questionário é considerada um procedimento técnico, em sua elaboração deve-se 

estar atento a uma série de cuidados, tais como constatação de sua eficácia para 

verificação dos objetivos, determinação da forma e do conteúdo das questões, 

quantidade e ordem das questões; construção das alternativas e pré-teste para 

constatar sua aplicação. 

Em relação à forma das perguntas, podem ser definidos três tipos de questão: 

fechadas, abertas e dependentes (GIL, 2008, p. 122). O autor nos apresenta 
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definições a respeito dos três tipos. Nas questões abertas solicita-se aos 

respondentes para que ofereçam suas próprias respostas, pois este tipo de questão 

visa a possibilidade de ampla liberdade de resposta, no entanto nem sempre as 

respostas oferecidas são relevantes para as intenções do pesquisador e há também 

dificuldades para sua tabulação. Nas questões fechadas, pede-se aos respondentes 

para que escolham uma alternativa dentre as que são apresentadas numa lista. São 

as mais comumente utilizadas, porque conferem maior uniformidade às respostas e 

podem ser facilmente processadas, mas envolvem o risco de não incluírem todas as 

alternativas relevantes. (GIL, 2008, p. 122-123). Sendo assim, seguimos a orientação 

do autor ao recomendar que se deve proceder a realização de entrevistas individuais 

ou coletivas antes da construção definitiva das alternativas. O autor assegura que este 

procedimento contribui não apenas para a definição de um número razoável de 

alternativas plausíveis, mas também para redigi-las de maneira coerente com o 

universo discursivo dos respondentes. Nesse sentido, cabe ao pesquisador e 

responsável pela elaboração das perguntas perceber que algumas só fazem sentido 

para alguns respondentes, neste caso, a pesquisa referente à opinião é dependente 

em relação à outra, um critério simples, mas básico para a coerência do questionário.  

O conteúdo das questões também é ponto de atenção. O teor das perguntas 

podem se referir ao que as pessoas sabem (fatos), ao que pensam, esperam, sentem 

ou preferem (crenças e atitudes) ou ao que fazem (comportamentos). (JUDD; SMITH; 

KIDDER apud GIL, 2008, p. 229). Geralmente, os questionários incluem questões 

referentes a mais de uma dessas categorias e muitas vezes uma única questão 

envolve aspectos de mais de uma delas. Assim, torna-se conveniente, portanto, 

estabelecer as distinções entre os diferentes tipos de questões no referente ao seu 

conteúdo. Conforme Gil (2008 p. 125), os conteúdos das questões obedecem um 

classificação que servirá para elaboração do questionário da pesquisa. Citamos então 

as questões sobre fatos, que referem-se a dados concretos e fáceis de precisar, como 

sexo, idade, naturalidade, estado civil, número de filhos etc; questões sobre atitudes 

e crenças que visam obter dados referentes a fenômenos subjetivos, como, por 

exemplo, a crença do respondente na adequação da política econômica do governo, 

a atitude em relação ao seu próprio trabalho, os sentimentos em relação à 

criminalidade ou suas preferências em relação às atividades de lazer. Ainda podemos 

optar pelas questões sobre comportamentos que se referem a passado ou presente 

de uma pessoa é um tipo de fato que ela pode observar de uma posição privilegiada 
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e constitui indicador expressivo de seu comportamento futuro em condições similares. 

Em complementariedade as possibilidades de questões podemos utilizar as perguntas 

sobre sentimentos que referem-se às reações emocionais das pessoas perante fatos, 

fenômenos, instituições ou outras pessoas, e medo, desconfiança, desprezo, ódio, 

inveja, simpatia e admiração são alguns dos sentimentos mais pesquisados mediante 

questionários. Também existem as perguntas sobre padrões de ação que referem-se 

genericamente aos padrões éticos relativos ao que deve ser feito, mas podem 

envolver considerações práticas a respeito das ações que são praticadas. Elenca-se 

também as perguntas referentes a razões conscientes de crenças, sentimentos, 

orientações ou comportamentos. Estas perguntas são formuladas com o objetivo de 

descobrir os "porquês" de atitudes e manifestações dos indivíduos. 

 

2.2 O Modus Operandi 

 

Observando Mossoró enquanto um ambiente de efervescência de atividades 

diversas no campo sociocultural, percebe-se que a cidade vive intensamente uma 

cultura musical, que provavelmente pode se configurar com uma cena musical, em 

constante diálogo entre o local e regional; entre o local e o global. Decidimos então 

adentrar a estas noções de cena musical da cidade, interesse decorrente da 

participação da pesquisa em MÍDIA, MÚSICA E CIDADE: Cenas, gêneros musicais e 

suas paisagens sonoras na cidade de Mossoró/RN, pertencente ao Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, fazendo parte do grupo de pesquisa em Comunicação, Cultura e 

Sociedade – GCOM 

Partindo disto, buscamos analisar o chamado movimento Coletivo Pega o 

Beco, grupo responsável pela execução de intervenções urbanas no centro da cidade 

de Mossoró-RN, precisamente no chamado Beco dos Artistas, ao ver a força em 

potencial e modificações que o coletivo tem feito nas redes sociais. Além disso, a 

organização responsável pelas intervenções promoveu o 1º Festival de Música 

Potiguar, evento que alcançou destaque na imprensa local, e com a crescente 

ampliação do consumo da música, principalmente nos concertos ao vivo, observou 

que o público tinha sua mobilização principalmente através das “afetividades” surgidas 

nas intervenções do Beco dos Artistas, formando, dessa forma, um panorama cultural 

em torno do entretenimento. 
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O primeiro contato com o grupo ocorreu em fevereiro de 2014, uma semana 

após a data do Festival que ocorreu no dia nove do mesmo mês. Através de conversa 

informal, obtivemos as primeiras informações sobre os períodos de intervenção 

promovidos pelo coletivo e soubemos que eram planejadas e divulgadas por meio de 

um grupo no facebook. Entendemos então que ao decidir pesquisar sobre o Coletivo 

Pega o Beco seria necessário investigar seus aspectos presenciais utilizando 

ferramentas da etnografia e também seus reflexos no ciberespaço, utilizando a 

netnografia aliada a ferramenta de questionário, já que os atores sociais fornecem 

conteúdo para a rede e deixam pistas de si para os demais. 

Acompanhamos três intervenções do Coletivo que ocorreram durante o mês de 

junho, nos dias 14, 21 e 28 e paralelamente sua repercussão e organização no meio 

virtual durante todo o mês de junho.  Durante a observação participante no Beco dos 

Artistas, que se tornava palco de experiências socioculturais locais, no qual o cotidiano 

havia o convívio de diferentes grupos, pela circulação de distintos códigos identitários, 

éticos e estéticos. Com intenção de presenciar o fluxo de pessoas, as atrações 

musicais na dinâmica do espaço, além de interagir com os participantes conversando 

e fazendo anotações sobre comportamentos também buscamos fazer um análise do 

desenrolar da intervenção e a atitude dos atores, refletindo a influência direta da 

territorialidade do Beco dos Artistas pela sua carga histórica a ser explorada, podendo 

entender que é a partir da experiência sensível na cidade que se podem compreender 

sobre as práticas socioculturais como a referencialmente a música. Pudemos 

enriquecer a experiência de participação embasando sociabilidades construídas em 

um espaço afetivo e de pertencimento onde a música cria territorialidades distintas a 

partir dos movimentos de transindividualidade – constituída pelas interações humanas 

incluindo o espaço e os objetos técnicos 

Após as atividades culturais acontecidas no mês de junho no Beco dos Artistas 

foi elaborada uma entrevista semiestruturada com a organização das intervenções 

realizada no Beco dos Artistas. Para tanto, foi criado um roteiro base de aplicação que 

visava obter informações sobre como o beco tinha surgido, se estruturado e porque 

tinha como inspiração a realização de um festival independente de música potiguar. 

O interesse nesse assunto para saber como a ideia do festival tinha “nascido” dentro 

do Coletivo Pega o Beco, e nesse sentido, começar a compreender as razões de 

esses eventos estarem ocupando um “lugar” significativo no universo da música e 

junto às culturas urbanas, tendo em vista que as ocupações mobilizam centenas de 
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jovens a manter vivo o movimento, oferecendo apoio aos artistas locais que se 

apresentam no espaço, utilizando a internet para divulgar as datas de mobilização, 

principalmente via facebook. 

 Nesse sentido, solicitamos a participação do grupo “Coletivo Pega o Beco” no 

facebook, apesar de ter informações em uma Fan page do grupo. Assim, preferimos 

analisar o grupo no facebook do que na Fan page, pois se observou que na página as 

postagens eram menos frequentes e não havia tanto fluxo e diálogo quanto no grupo 

do facebook. Após a aceitação da participação realizamos um acompanhamento 

periódico de posts durante um mês, no caso junho de 2014 por ocorrer intervenções 

todo sábado. O objetivo era de observar o nível de interação e participação dos 

membros, e de que maneira se dava a relação entre o cenário virtual e as intervenções 

na urbe. Pelo número intenso de postagens e nem todas se relacionarem diretamente 

ao coletivo, foi feito um trabalho para separar o material relacionado às intervenções. 

Desse modo, salvamos os posts que divulgavam a intervenção para saber a 

receptividade dos membros, e por observar grande quantidade de comentários e fotos 

que seguiam as intervenções, também fizemos registros dos mesmos para colocar 

em anexo.  

Além disto, aplicou-se no grupo um questionário on-line que visava um 

apanhado geral sobre as noções de objetivo, participação dos membros do grupo no 

beco e incluímos também perguntas sobre a participação no festival. O questionário 

era composto por cinco perguntas fechadas sobre padrões de ação e perguntas de 

sentimentos, pois nosso objetivo não era de verificação de fatos, mas sim de 

posicionamentos. Também aplicamos uma questão aberta para livre expressão, uma 

maneira de verificar aspectos que talvez tenha passado despercebidos. A tabulação 

de dados foi realizada no Excel sendo aplicada através de gráficos no decorrer do 

texto e contextualizada com análises e cruzamento de dados, temos também o 

resultado na íntegra se encontra nos anexos desta pesquisa. 
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3. REAPROPRIAÇÕES E TERRITORIALIDADES EM MOSSORÓ 

 

3.1 Panorama de manifestações culturais 

 

Quando fazemos um diálogo entre as experiências sensíveis que a cena 

sugere, percebemos o quanto esta noção está intensamente ligada à urbe, 

promovendo o desenvolvimento de sociabilidades, apropriações e intercâmbios 

vindos da interferência dos atores sociais nos espaços. É por meio deste olhar que 

Mossoró, a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, conhecida como “Capital 

do Oeste Potiguar”, é investigada nessa pesquisa. 

Percebemos que “nas cidades, as narrativas estão constantemente sendo 

recriadas, deslocando-se e se re-imaginando com e por meio das relações uns com 

os outros” (FERNANDES, 2013, p. 1). Nota-se então que as cidades e suas narrativas 

estão repletas de significados e atribuições simbólicas ligadas aos processos sociais 

em que as pessoas estão submetidas. Nesse sentido, vemos que o inverso também 

pode ocorrer, isto é, os atores sociais transformando limitações geográficas em locais 

de interação e produção de subjetividades. São pessoas modificando os espaços ao 

passo que os espaços também modificam as pessoas. Em síntese, “trata-se de saber 

que as representações da cidade contemporâneas são mutáveis”, pois a cada 

instante, modificações causadas pelas interferências dos sujeitos podem acontecer “e 

os mapas contemporâneos são instantâneos espaço-temporais, que não podem ter a 

fixidez como característica.” (SILVA; FONSECA, 2007, p. 5). 

Portanto, tornamos nosso olhar para a cidade de Mossoró com população de 

259.815 habitantes (IBGE 2010), município que tem se destacado como polo 

econômico e empresarial na última década, fenômeno reconhecido pela crescente 

expansão das vias urbanas em algumas áreas, fruto da inserção de capital privado 

assim como de políticas públicas. 

Mudanças globais na economia, política, ações sociais, bem como inovações 

tecnológicas sinalizam a forma como o Estado passou a intervir na sociedade por 

intermédio de políticas públicas. As ações empreendidas materializam-se nos 

espaços locais, particularmente no âmbito da política urbana, através de projetos de 

renovação e restauração de áreas específicas da cidade, tendo como fundamento o 

modelo denominado empreendedorismo urbano, que segundo Sánchez (1999, p. 115-

116): 
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Ao serem apresentados como instrumentos capazes de obter consenso 
político para a execução de grandes projetos de crescimento econômico e 
desenvolvimento urbano, os planos estratégicos, a nosso ver, são também 
verdadeiras fábricas de imagem, pois mediante a necessidade de construir 
ou modificar as “imagens de marca” da cidade para projeta-la no exterior, se 
utilizam do marketing para promover seus principais “produtos” como, por 
exemplo, turismo, cultura ou serviços. 

 

Em Mossoró, verifica-se a adoção de estratégias de intervenções físicas no 

espaço urbano pelo governo municipal, como podemos perceber no complexo 

denominado Corredor Cultural, localizado na Avenida Rio Branco, no centro da 

cidade. O corredor é composto por: Praça da Criança, uma área de recreação infantil; 

Praça de Eventos e Estação das Artes, dois espaços para festividades e grandes 

eventos; Teatro Municipal Dix-huit Rosado; Memorial da Resistencia, museu com 

exposição fotográfica da resistência mossoroense ao bando de Lampião; Praça da 

Convivência, ambiente gastronómico repleto de bares e restaurantes; e Praça dos 

Esportes, conjunto de quadras para práticas esportivas. No site da Prefeitura de 

Mossoró, encontramos as seguintes informações sobre o patrimônio cultural da 

cidade: 

 

Considerada a “Capital da Cultura” do Rio Grande do Norte, Mossoró se 
orgulha da sua história de pioneirismo e bravura e investe em seus talentos 
locais. Quatro grandes feitos se destacam na trajetória da cidade: a 
resistência à invasão do Bando de Lampião, a libertação dos escravos cinco 
anos antes da Lei Áurea, O Motim das Mulheres e o primeiro voto feminino 
da América Latina. O município investe nos artistas e grupos da terra, através 
de políticas públicas específicas e eventos, como a Lei de Incentivo à Cultura 
Vingt-Un Rosado, Prêmio Fomento, Acontece, Escola de Artes, Mossoró 
Cidade Junina, Festa da Liberdade, Auto da Liberdade, Chuva de Bala no 
País de Mossoró e Oratório de Santa Luzia. O Corredor Cultural é o coração 
cultural da cidade. Localizado na Avenida Rio Branco, o corredor abriga um 
complexo de prédios temáticos que recebem grande parte da atividade 
artística e cultural de Mossoró. (Disponível em: 
<http://www.prefeiturademossoro.com.br/mossoro/cultura> Acesso em: 05 
de junho de 2014) 

 

A construção do Corredor Cultural de lazer e turismo trouxe para cultura local 

o seu reconhecimento, entretanto devemos contestar: para quem são direcionadas a 

realização e implantação destas intervenções e obras urbanas? Surge então o debate 

a respeito sobre quais os inferências dos espaços na cidade, principalmente por causa 

da conduta adotada pelo governo municipal de Mossoró, que por meio das políticas 

de desenvolvimento urbano inseridas a partir dos anos 1990 têm se fundamentado no 

modelo de gestão empreendedora, através da renovação e restauração de áreas 
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específicas da cidade (...), deu origem a uma realidade espacial marcada pelo acesso 

via consumo, impossibilitando o acesso de uma parcela ao usufruto da cidade em sua 

plenitude (CASTRO, 2012 p.122). Conforme as análises propostas por Fernandes e 

Herschmann (2014), de que a cultura não deveria estar concentrada, questiona-se o 

papel dos espaços urbanos em como local a ser ocupado pelo cidadão. Os autores 

sugerem a cidadania como construída a partir das experiências cotidianas, levando-

se em conta os aspectos civis, sociais, políticos, culturais e étnicos em acordo com as 

discussões de Habermas (1997), quando propõe a concepção denominada como 

princípio de que a prática da cidadania efetiva-se somente no momento em que ocorre 

um consenso entre cidadãos que partilham a mesma cultura. Continuando o 

pensamento segundo Fernandes e Herschmann:  

 

É com a prática argumentativa e comunicativa, ocorrida nos enfrentamentos 
cotidianos - tanto entre os diversos grupos sociais, como entre sociedade e 
Estado - que se constrói e atualiza a democracia, ou seja, o cidadão é aquele 
que desenvolve a potencialidade comunicativa em sua vida cotidiana, isto é, 
seria aquele que se posiciona nos espaços públicos, o qual se utiliza das 
normas e das leis como ações eficazes de garantia de institucionalização dos 
seus anseios e demandas sociais políticas e culturais. [...] 
O interessante é perceber que esta concepção não trata os indivíduos nem 
como um ator coletivo que reflete o todo (o Estado) e age por ele em busca 
de um sonhado bem-comum, nem como atores privados que agem 
independentes em processos que visam garantir mais poder e interesses 
individuais. A cidadania na democracia deliberativa constrói a ideia de um 
sujeito ativo que navega livremente numa sociedade civil, a qual tem como 
fundamento espaços públicos comunicativos autônomos tanto do sistema 
econômico quanto do sistema administrativo do Estado (mundo dos sistemas 
habermasianos). Esta concepção apresenta o cidadão como aquele sujeito 
que constrói sua cidadania a partir da experiência de participação no coletivo. 
O sujeito desloca-se do seu mundo privado para exercitar sua participação 
na esfera pública, na coletividade.  

 

Como consequência do desfrute do espaço urbano como local de ocupação e 

meio de produção cultural, voltamos para acontecimentos que têm provocado 

reflexões sobre a possibilidade de viver uma experiência relacionada a ocupação 

urbana em Mossoró. De forma mais prazerosa, fora das estruturas convencionadas 

ou instituídas, a possibilidade para a apropriação urbe realizada pelos integrantes do 

Coletivo Pega o Beco, resgata as noções de cidadania relativas à participação e 

integração de pessoas em espaços antes marginalizados. Vemos então, a 

concretização desta cidadania que se comunica com a experiência que pertencimento 

e tem sua liberdade na ação do espaço público. 
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3.2 Interações sensíveis em Mossoró: cultura fora do eixo 

 

A cidade de Mossoró vem passando por alterações em seu eixo de produções 

culturais, que identificamos como uma retomada de, possivelmente, uma cultura de 

rua baseada em música, sociabilidades e manifestações identitárias. Dado o 

panorama exposto, observamos a Travessa Martins de Vasconcelos, localizada na 

Rua Trinta de Setembro, no centro da cidade4, como palco desses movimentos de 

desterritorialização e re-territorialização. O local possui uma carga histórica fortemente 

ligada aos movimentos artísticos, onde se encontra o casarão histórico no qual foi 

fundado a União dos Artistas Mossoroenses. Para Lauro da Escóssia: 

 

Encravado na esquina da Rua 30 de Setembro com a Travessa Martins de 
Vasconcelos, antigo Beco do Irineu ou Travessa da Imprensa, na Praça 
Vigário Antônio Joaquim Rodrigues, lá está, o velho edifício-sede da União 
de Artistas. Imponente, solitário, um titã semi-abatido resistindo aos avanços 
das marretas da especulação imobiliária, como se fosse o último guardião do 
pouco que resta do patrimônio arquitetônico histórico edificado da cidade de 
Mossoró (Fernandes, 2009); (Amorim, 2002).  

 

A Travessa que ficou conhecida como Beco dos Artistas está ao lado do Teatro 

Lauro Monte Filho, que durante muitos anos foi o único teatro da cidade, cingindo 

ainda mais a atmosfera cultural do local. No entanto, nos últimos anos, poucos eram 

aqueles que ao passar pelo centro ou caminhar pelas proximidades davam atenção a 

tais características e particularidades. O Teatro Lauro Monte Filho foi interditado pela 

Defesa Civil por ter sua estrutura comprometida, e no ano de 2012 foi dada ordem de 

reforma5 vinda do Governo do Estado, porém a obra foi abandonada e o teatro 

esquecido. Em virtude do abandono, o Jornal “O Mossoroense” registrou que: 

 

As funcionárias do Lauro Monte, que preferem não se identificar, relatam o 
que ocorre com a casa. De acordo com elas, o problema não é só 
externamente. "Dentro do teatro, a situação é parecida, ou pior. Aqui, todo o 
serviço de limpeza é terceirizado, a gente não tem funcionários. Só limpam 
quando há espetáculo. Como ultimamente quase não temos programação, 
fica nesse estado". Uma das moças diz que a situação foi chegando a esse 
ponto gradativamente desde a fundação do Teatro Municipal Dix-huit Rosado. 
"Toda a programação da cidade se transferiu para lá, ficamos sem nada. E o 
Estado não manda dinheiro para cá, não há investimento, não há incentivo. 
Se nós quisermos a casa limpa, temos que tirar do próprio bolso", conta. 
(Disponível em: 

                                                           
4 Ver Anexo 1 com mapas e especificações sobre o local.  
5Matéria disponível em: http://www.defato.com/noticias/6186/estado-comeca-reforma-do-teatro-lauro-
monte-filho-nesta-terca-feira). Ultimo acesso em: 14 de julho de 2014 
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<http://www2.uol.com.br/omossoroense/241110/conteudo/cotidiano7.htm> 
Acesso em: 06 de junho de 2014) 

 

Após a abertura do Teatro Dix-Huit Rosado, no centro do Corredor Cultural, o 

Lauro Monte vem a ser completamente esquecido. A dimensão do Beco dos Artistas 

como ponto espontâneo de encontros e interatividades sociais fica despercebida. O 

lugar mergulha no esquecimento tornando-se “só mais uma rua”, mesmo envolto de 

centenas de pessoas circulando rotineiramente em suas calçadas. 

É importante ressaltar que apesar de localizado num dos pontos mais 

movimentados do centro de Mossoró, o beco tornou-se um local marginalizado, 

considerado violento e inseguro pela presença constante de usuários de drogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1: Fachada da União dos Artistas. 

Fonte: ARQUIVO PESSOAL (2014) 
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Figura 2: Imagem da Rua Trinta se Setembro, onde está localizada a obra 

abandonada do Teatro Lauro Monte Filho, ao lado do prédio da União dos Artista. 

Fonte: ARQUIVO PESSOAL (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Imagem da Travessa Martins Vasconcelos 

Fonte: ARQUIVO PESSOAL (2014) 

 Em junho de 2013, no contexto do surto de manifestações que ocorreram em 

todo o país, um grupo de estudantes ligados ao movimento estudantil do Diretório 

Central dos Estudantes das Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Instituto Federal do Rio Grande 
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do Norte (IFRN) e outras instituições de ensino da cidade instauram o grupo “Coletivo 

Pega o Beco”. No mês de julho do mesmo ano, este grupo passa a desenvolver 

atividades de modificação da travessa, que de acordo com seus organizadores, surgiu 

como uma forma de transformar o que estava sendo esquecido. Para o Coletivo Pega 

o Beco, esta ação era significativa para o resgate do considerado memória cultural 

potiguar, retomando um território ligado a arte. 

A primeira manifestação do Coletivo foi marcada para 11 de Julho, logo após o 

ato nacional promovido pelas centrais sindicais. Posteriormente, as intervenções 

realizadas na Travessa Martins de Vasconcelos, conhecida como Beco dos Artistas, 

passa a ser do Movimento de Pé no Chão, um movimento social com atuação nas 

lutas: estudantis; culturais; combate ao racismo; antiproibicionistas e de políticas 

públicas de juventude. Foi planejado um ato de ocupação do espaço, promovendo a 

música, a poesia, dança e qualquer outra forma de expressão, além de originar o 

debate político ideológico, com forte apelo as causas sociais.  

A receptividade foi tão boa que a organização começou a planejar a execução 

de mais intervenções, e promover publicamente as causas do movimento estudantil, 

feminismo, reforma política, lutas do movimento LGBT, e também a retomada das 

obras do Teatro Lauro Monte Filho, abandonado pelo poder público dado o seu estado 

de deterioração. 

Revitalizar o espaço e promover o debate sobre causas sociais ultrapassa o 

projeto de resgatar a memória social mossoroense e torna-se uma nascente para a 

produção cultural local. Os processos de significação do ambiente que acontecem a 

partir da interação social são fundamentais, pois é através deles que podemos ver 

como uma parte vital da cidade é construída: os espaços públicos compartilhados no 

cotidiano. A partir dessa construção de atribuição de novos significados, o Beco dos 

Artistas vivencia intervenções organizadas pelo Coletivo Pega o Beco em sua 

estrutura física. O Beco passa a conter mensagens em suas paredes, portões, 

fachadas e postes como o lugar instituidor de trajetos e/ou como um lugar de muitos 

significados, sendo “um misto, um híbrido, um composto de formas-conteúdo” 

(SANTOS, 1999, p. 19).  

Acrescentamos que as intervenções realizadas pelo Coletivo Pega o Beco 

despertam outro ponto de vista do mesmo local, na tentativa de que quem circula 

cotidianamente pelo beco possa estar mais sensível a observar o que ele transmite, 

mudando a leitura do espaço e demarcando um território de ocupação. Desta 
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subjetividade com a urbe, que pode ser interpretada na assertiva de Silva e Fonseca 

(2007, p. 3):  

 

quando olhamos (a cidade) como vivida, interiorizada e projetada por grupos 
sociais que a habitam e com suas relações de uso que não só a percorrem 
como também interferem nas formas de circulação e nos sentidos 
determinados de fluxos criando outros e redirecionando-os. [...] a cidade 
percorrida como um mapa pode ser um acúmulo de objetos, monumentos, 
ruas, painéis de escrita, textos oficiais, passagens, sons, imagens que se 
transformam e ensinam através da experiência.  

 
 

A cidade é então tratada como comunicação porque o contexto urbano se 

constitui como conjunto de elementos significativos da reflexão sobre a própria cidade, 

e que qualquer alteração nesse contexto implica mudança em seu significado. 

Doravante, entendemos que é possível ressignificar o que cada indivíduo compreende 

do território em que vive. Martín-Barbero (2002) pontua que a comunicação é a nossa 

mediação com o mundo. Assim, o direito à comunicação deve ser visto de forma mais 

abrangente do que o acesso aos meios, pois passa pela necessidade de falar, de ter 

sua identidade reconhecida e sua linguagem legitimada. Isso se reflete em diversos 

aspectos, Canclini (2008, p. 15) busca compreender as interações sociais da seguinte 

maneira: 

 

O sentido e o sem sentido do urbano se forma, entretanto, quando o 
imaginam os livros, as revistas e o cinema; pela informação que dão a cada 
dia os jornais, o rádio e a televisão sobre o que acontece nas ruas. Não 
atuamos na cidade só pela orientação que nos dão os mapas ou o GPS, mas 
também pelas cartografias mentais e emocionais que variam segundo os 
modos pessoais de experimentar as interações sociais. 

 

Sendo assim, vemos o quanto um lugar pode tomar as formas ligadas 

diretamente a maneira de se expressar de quem o ocupa, segundo as interações que 

nele acontecem, promovendo a sociabilidade entre quem o conhece. 

No que concerne às intermediações do Beco dos Artistas, observamos algumas 

mudanças no visual das paredes, começando pelo uso do grafite. Em pouco tempo, o 

grafite tomou o local, grandes extensões que cobriram toda a Travessa com temas 

variados, multi-coloridos, desenhos figurativos, abstratos, surrealistas e letras 

desenvolvidas pelos próprios grafiteiros, além de frases de ordem ligada a 

movimentos políticos com que necessidade de dar voz a um beco apagado no 

cotidiano. Sabemos ainda que essa linha de expressão visual, popular em periferias 
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e ligada a cena hip-hop, apresenta cunho transgressor dado os anos em que foi 

marginalizada e reprimida, portanto é uma proposta de questionar ordens 

estabelecidas e se comunicar, de se fazer entender, fazendo o  lugar destacar-se  do 

resto da uniformidade.  

Santos (2008) afirma que os contrastes fazem redescobrir a corporeidade onde 

o corpo transforma-se numa certeza materialmente sensível. Podemos confirmar tal 

pensamento conversando com um dos responsáveis pela organização do Coletivo 

Pega o Beco podemos obter algumas pistas desse processo, Ângelo Patrício, que em 

entrevista disse: 

 

O Beco de uma forma mais ampla já tem uma carga histórica voltada para as 
artes, deve fazer 100 anos. Quase um centenário dessa carga histórica, 
desde a criação da União dos Artistas, tanto é que quando a gente ocupou o 
espaço é porque ali era a porta de entrada das União dos Artistas. [...] Foi 
uma coisa que, quando começou, a gente não sabia o que ia se tornar, ela 
maturou de jeito muito natural, a gente tem uma forma de enxergar o Beco 
como nosso lugar, essa transformação também transforma as pessoas. Eu 
posso dizer que nesse ano que eu passei ali dentro, subindo em poste, 
pedindo energia pros advogados, esquentando a cabeça e fazendo as pazes 
pra poder organizar aquilo ali, como o próprio Beco teve sua maturação e as 
pessoas que o ocupam também. Quando vemos que um lugar muda as 
pessoas, ali deixa de ser uma coisa simples ou pequena. (Entrevista 
concedida em junho de 2014) 

 

 Então, as consequências materiais ou arquitetônicas promovidas pelo Coletico 

Pega o Beco tem reflexos imateriais voltadas para os níveis de percepção relativos ao 

Beco dos Artistas, promovendo uma diferenciação de toda a noção geográfica em que 

está inserido no centro da cidade.  
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Figura 4: Imagem da Travessa Martins Vasconcelos após a intervenção 

Do Coletivo Pega o Beco: grafites dão cor ao espaço 

Fonte: ARQUIVO PESSOAL (2014) 

 

Figura 4: Imagem da Travessa Martins Vasconcelos após a intervenção 

Do Coletivo Pega o Beco: grafites dão cor ao espaço 

Fonte: ARQUIVO PESSOAL (2014) 

 

 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Críticas sobre a mídia, meios de comunicação massiva nos 

Grafites da Travessa Martins Vasconcelos após a intervenção 

Fonte: ARQUIVO PESSOAL (2014) 

 

 

 

Figura 5: Grafites de cunho político na da Travessa Martins 

Vasconcelos após a intervenção 

Fonte: ARQUIVO PESSOAL (2014) 
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 Quando procuramos entender como determinados espaços vão se constituindo 

em lugares de diálogo a partir das práticas comunicativas, notamos que os mesmos 

passam a ser decodificados. Como o espaço é múltiplo e está em constante 

movimentação, a captura de significados só se torna possível a partir da compreensão 

de tais vias não são usada apenas para a circulação, pois no momento em que se 

realizam intervenções no espaço, o lugar passa a existir como possibilidade de 

transformação por meio de seus usuários. Desta maneira, os espaços de circulação 

da cidade se tornam espaços públicos de sociabilidade. (SILVIA; FONSECA, 2007, p. 

4). Silvia e Fonseca (2007, p. 4) afirmam que as cidades são uma redes de 

sociabilidades: 

 

Observar e percorrer traços dessa rede foram uma tentativa de compreender 
esse lugar como um território conformado dialeticamente por dimensões 
espaciais e dimensões culturais. Um lugar que transcende sua estrutura 
física, suportando também um emaranhado de significados em fluxo. Nesse 
sentido, essa rede configura-se como – mesmo em seus contextos mais 
simbólicos – um conjunto dinâmico e multiplicador de realidades concretas. 
São práticas e representações sociais que são (re)significadas à medida que 
interagem com esses espaços e todas as suas combinações.  

 

Desse modo, de acordo com Santos (2008 apud FERNANDES, 2013) é 

necessário regressar aos lugares cotidianos considerando todas as relações e 

práticas sensíveis e inteligíveis que fazem ser, ou seja: os objetos, as ações, a técnica 

e o tempo. Ainda de acordo com Santos, as ações e os objetos têm um elemento 

principal que é mediador, que são as técnicas, logo “as técnicas são um conjunto de 

meios instrumentais e sociais, com os quais o homem realiza sua vida, produz e, ao 

mesmo tempo, cria espaço”. (SANTOS, 1999, p. 25). A técnica resulta na criação de 

espaço da qual o homem utiliza para criá-lo. O espaço é criado na medida em que o 

homem atua, constrói e utiliza da técnica para viver e produzir. Ainda conforme a 

autora, (1999, p.26), toda técnica é história, se ela possui memória e armazena 

informação. Se a técnica é feita pelo homem, então, o homem armazena informações 

a partir do momento em que gera técnica ou transforma e a faz funcionar.  

As mudanças espaciais, no entanto, somam apenas uma parcela das 

experiências interativas entre os indivíduos. Acrescemos a este diálogo a perspectiva 

da urbe e as relações entre corpo e cidade (arquitetura e ambiente). Segundo 

Fernandes (2013, p. 147): 
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O deslocamento das noções de funcionalidade e das fixações identitárias 
originam relações semi-simbólicas, ou seja, relações fluidas constituídas em 
situação que possibilitam um percurso de construção de sentido aberto, 
resultando num constante vir-a-ser contrariando posições tautológicas a 
respeito da conformação essencialmente simbólica. O pressuposto é de que 
o existencial realiza-se pelos modos de presença que interatuam com o 
estético, o estésico e o funcional.  

 

Percebemos assim que o processo de revitalização do Beco encaixa-se como 

comunicante, mas o principal é as interações humanas que produzem sentidos neste 

local. Então, nos deparamos com a conceito de cena delineado por Straw, e afirmado 

por Sá (2011, p. 159): 

 

[...] essa noção refere-se ambiente local ou global; marcado por meio de 
compartilhamento de referências estético comportamentais; como supõe o 
processamento de referências de um ou mais gêneros musicais, podendo ou 
não dar origem a um novo gênero; assim como apontando para as fronteiras 
móveis, fluidas e metafóricas dos agrupamentos juvenis supõem uma 
demarcação territorial a partir de circuitos urbanos que deixam rastros 
concretos na vida da cidade e de circuitos imateriais da cibercultura, que 
também deixam rastros e produze efeitos de sociabilidade marcas fortemente 
pela dimensão midiáticas. 

 

Sendo assim, no caso do Coletivo Pega o Beco, a atuação dos atores sociais 

é pontual para retomada emblemática do espaço, a ocupação promoveu uma 

retomada do imaginário sobre o local. O espaço, sem dúvida, é testemunha e veículo 

desta dinâmica, nele erguem-se monumentos ao novo tempo e através de seus signos 

há a realização simbólica daquilo que entendemos por cotidiano. Em síntese, no 

espaço do Beco dos Artistas encontramos os signos da permanência e da mudança, 

sendo vividos, sejam relativos ordem, caos, da disciplinarização e desregramentos. 

Para Silvia e Fonseca (2008), no encontro com os outros, os mapas são 

compartilhados e vai-se construindo uma cidade que é a cidade da rua. De fato, as 

sociabilidades nos tecidos urbanos são capazes de produzir, mudar, interromper 

fluxos, não estabelecendo a cidade como uma síntese acabada, como os cartões-

postais ou as definições administrativas, mas como movimentos de leitura e produção 

contínuos.  

A ocupação do Coletivo Pega o Beco, responsável pelas modificações no 

espaço relativo ao Beco dos Artistas, pode expressar um lugar público que comporta 

toda sorte de atores individuais e coletivos, usos territoriais institucionalizados e 

cotidianamente configurados, memórias e discursividades diversas, sentidos 

atribuídos e construídos, experiências e experimentações, apropriações simbólicas e 
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concretas que, também, comporta uma rede complexa e intensa de relações sociais 

– antagônicas, complementares, paralelas, convergentes, consensuais, conflitantes; 

refletindo diferentes padrões de diálogo e negociação. 

 

3.3 Sociabilidades no Beco dos Artistas  

 

Durante a pesquisa de observação, constatamos um conjunto de rotinas e 

práticas que gravitavam em torno do espaço público do Beco dos Artistas. Em sua 

maioria, o público do Beco é jovem, engajados em movimentos sociais, e vinculados 

ao núcleo do movimento estudantil de Mossoró. As reuniões de intervenção no espaço 

são decididas em conjunto, no grupo aberto do Facebook e realizadas por pessoas 

responsáveis para sua organização.  

Durante as intervenções, identificamos algumas formas nas quais podemos 

sentir os intensos níveis de sociabilidade entre os frequentadores do Coletivo Pega o 

Beco. São realizados debates políticos, discussões de temáticas de cunho partidário, 

mostrando claramente o envolvimento dos participantes numa retomada da 

aproximação da juventude como atuante na política da cidade. Em entrevista com um 

dos principais articuladores do coletivo, pudemos constatar esse interesse por parte 

dos organizadores. O entrevistado Ângelo Patrício revela que: 

 

A primeira intervenção do Beco foi dia 11 de Julho de 2013, logo após o ato 
nacional promovido pelas centrais sindicais, durante as manifestações que 
começaram em junho. Após o ato, a gente se reuniu e fez a nossa intervenção 
cultural que foi o beco, e daí a coisa “colou”. Lá naquele dia a gente começou 
a experiência do que estava se construindo como o Beco dos Artistas, do que 
ele é hoje. Tem sido uma forma de levar o diálogo político de volta pra 
juventude, que a gente sabe que é avessa a discussão política. O Beco é um 
espaço alternativo na cidade, ele tem uma recepção muito boa pra se 
trabalhar com a juventude. (Entrevista concedida em junho de 2014) 

 

Podemos compreender que a juventude que busca a noção de autenticidade, 

simultaneamente busca pertencimento e que o jovem pode ser reconhecido como 

uma construção simbólica. Quando associamos essa compreensão ao engajamento 

político, vemos que o Beco tem entre suas características desde a formação um cunho 

de conscientização a respeito do que acontece na cidade e de uma maneira em que 

os atores sociais podem interferir, além de lançar temas sociais ao debate. Assim, 

quando se debate sobre cidadania e comunicação, busca-se uma maneira de 

manifestar que direitos que se referem as organizações sociais, filiação partidária, 
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manifestação das vontades, expressão das opiniões, e o que importa é o interesse do 

coletivo. As formas de expressar e comunicar esses debates estão presentes nas 

expressões artísticas realizadas durante as intervenções, em forma de dança, cordel, 

poesias, música, todas presentes no Coletivo Pega o Beco. 

Um ponto forte de aproximação entre os frequentadores do Beco dos Artistas 

é a poesia. No dia em que ocorre intervenções, o lugar conta com algumas fiações 

improvisadas para garantir um microfone aberto a todos, além de uma caixa de som 

e um pequeno palco em madeira. A dinâmica consiste num movimento livre, que 

normalmente se segue após o debate e durante uma discotecagem ao fundo, onde 

qualquer pessoa pode ir a público e expor seus versos, crônicas, poemas completos, 

sejam autorais ou não. Durante a observação participante muitos fizeram a leitura de 

seus textos, sempre aos gritos de “poesia” e “viva a poesia”. Os textos abordavam 

diversos temas, em geral, a poesia do cotidiano. Na visão poética do cotidiano, 

Denilson Lopes afirma que “a vida coletiva desordenada e multicolorida se traduz em 

três palavras programáticas: senso comum, presente e empatia” (LOPES, 2007.p 

127). Compartilhar aspectos da vida em grupo é um dos elementos que fortifica a 

noção de coletividade, reforça noções de pertencimento a essa liberdade para se 

expor.  

Também faz parte do Coletivo Pega o Beco a presença de manifestações de 

dança, nesse caso nos detemos à linguagem corporal, segundo pudemos constatar 

pelas observações, que eram espontâneas ou coreografas, apresentando traços 

dotados de particularidades e expressividade. O corpo interage com o outro revelando 

que o Beco é um local de afetividades e promoção de desprendimento de qualquer 

acanhamento, não existindo moldes para interagir e dando significados estimulados 

pelas afetividades. Percebemos que na poesia e na dança são construídos vínculos 

ligados a emoções, sentimentos e paixões, acompanhados sempre de impressão de 

dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou 

tristeza. Sobre isso, a percepção da organização do apelo sentimental em relação as 

interações presentes no espaço. Em entrevista a Ângelo Patrício, um dos 

articuladores do movimento, constatamos: 

 

O Beco pra mim significa amor. Seja o amor físico, carnal, ou seja o amor por 
aquelas ideias que a gente faz questão que sejam nosso sonhos. Amor que 
está junto das ideias e junto dos sonhos, e isso através do Beco tenta fazer 
uma ponte pra uma sociedade diferente. Ele começa do amor, e faz uma 
ponte com que esperamos de um mundo melhor, um mundo onde a gente 
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possa de fato desfrutar da nossa vida sem preconceitos, sem os “ismos”, 
racismo, machismo, ou estereótipos relacionados a sexualidade. A gente 
busca isso no Beco, então ele significa amor pela ideia de que a gente é 
capaz de fazer a diferença onde se está. (Entrevista concedida em junho de 
2014) 

 

O Beco dos Artistas virou também um espaço de iniciativas voltadas a vendas. 

É comum durante a movimentação a presença de pessoas vendendo comidas e 

bebidas alcoólicas a baixo custo. Encontramos como itens de consumo: camisetas, 

bottons, cartazes, bandeiras de movimentos políticos dentre outros itens. Também é 

possível encontrar pequenas bancas onde se vendem livros autorais, cordéis e livros 

de poesia.  

No que se refere a música, temos o ponto alto do Beco. Como pesquisador, 

tivemos que lidar com multiplicidade de novas expressões musicais presentes nas 

intervenções, captando o Beco como uma comunidade de gosto que apresenta um 

fluxo de excesso informações e produções. Ao colocar a perspectiva de produção, 

pontuamos as atrações que passam por lá com característica principal de uma 

retomada da música de rua. Identificamos o que Herschmann e Fernandes (2014, p. 

3-4) caracterizam como pontos de “ativismo musical de rua”. Em suas investigações 

a “música de rua vem sendo defendida pelos atores como uma prática ‘libertária’ que 

pode tornar mais acessível a experiência musical aos músicos e consumidores (ao se 

posicionarem na rua, estes atores afirmam que diminuem a dependência em relação 

aos tradicionais "intermediários" – tais como gravadoras, empresários, produtores, 

empresas de comunicação etc. – para a realização dos concertos)”. Herschmann e 

Fernandes (2014, p. 4) constatam que uma das principais preocupação dos músicos 

que atuam nas ruas é com a inclusão social, com a construção da cidadania 

(intercultural) que se daria pelo ato de ocupar as ruas de forma nômade e lenta (com 

tempo para a vivência de sociabilidades). Estas observações conversam com nossa 

pesquisa ao reconhecer a produção de uma música de rua no Beco dos Artistas uma 

iniciativa que busca evidenciar a oferta de música gratuita nas ruas do Mossoró, 

encontrando suas próprias maneiras de financiar a inciativa e promover diversidade e 

engajamento através da música. Há uma dimensão política na atitude dos atores.  

Ainda em entrevista, Ângelo Patrício, organizador do festival, destaca: 

 

Não só aqui como em Natal, a gente tem condições de trazer uma linha de 
musicalidade diferente do que nos é empurrado, existe a necessidade de uma 
mudança. A ideia de trabalhar a música é porque na própria música existem 
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as mais diferentes manifestações artísticas, seja com o hip hop das Caboclas 
Mc’s, ou seja, no som experimental do Dosouto, seja no som de A Cruviana. 
Acho que a música é a primeira manifestação artística que nos faz despertar. 
(Entrevista concedida em junho de 2014) 

 

 O som do Beco é plural, costuma ser autoral e ecoa como de inclusão social. 

Qualquer banda ou músico local, tendo uma rápida conversa com os organizadores, 

pode agendar sua participação musical no espaço. A intenção desta abertura é a 

necessidade de uma retomada da sonoridade potiguar, além de promover a 

abrangência de participação do coletivo se objetiva a potencialização da ocupação em 

grupos. Como pudemos observar nas intervenções, a variedade de atrações, dentre 

elas destacamos as bandas de rock autoral da cidade, a discotecagem promovida por 

Dj’s que mixam forró tradicional e músicas dançantes, presença de mc’s e duelos de 

mc’s, e apresentações de grupos de comunidades como o Movimento Pau e Lata, 

projeto que utiliza a música para promover a cidadania. 

 Ponderando o sucesso das execuções ao vivo observa-se que o público se 

mobiliza especialmente pelas “afetividades”. Por mais que existam outras formas de 

expressão, a música se apresenta como elo entre todas as atividades do Beco, 

mostrando o quanto as afetividades estão ligadas a experiência musical e sensível 

presente no local, não existindo delimitação de gênero. Neste ponto, destacamos o 

conceito de “espaços praticados” proposto por Certeau (1994), no sentido de 

apropriação de pedaços da cidade para suas práticas, criando circuitos concretos 

marcados pelos rastros do agrupamento em movimento, enfatizando 

simultaneamente a efervescência das cidades enquanto espaços sociais vividos e 

produtivos. Notamos o quanto o Beco está próximo da noção de um “ajuntamento 

ligado à flexibilidade e fluidez das práticas musicais contemporâneas, ressaltando os 

vetores em fluxo, movimento e mutabilidade das identidades pós-modernas, sem, no 

entanto, abrir mão de uma unidade cultural flexível que possa circunscrevê-las” (Sá, 

2012). 

O poder público demorou aproximadamente um ano para oferecer apoio ao 

Coletivo Pega o Beco. Entender aquele espaço como ponto de definição de cultura e 

conscientização política, percebemos que após um tempo de anonimato, passaram a 

existir relações entre a própria prefeitura de Mossoró e o grupo. Ângelo Patrício ainda 

destaca:  
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Haver uma identificação do espaço como ponto de cultura institucionalizado 
é mais uma das missões do Beco, para que as pessoas passem a frequentar 
também outros espaços, outras cenas, levando de um canto a outro da 
cidade. Cultura não deve ser centralizada, não é pra ser o Corredor Cultural, 
é a cidade toda cultural. (Entrevista concedida em junho de 2014) 

 

Fica a reflexão a respeito do difícil momento de transições políticas que a 

cidade viveu e o engajamento nas campanhas políticas de alguns membros do 

Coletivo Pega o Beco, que podem ter desencadeado ou influenciado este 

reconhecimento. Encaramos aqui um dos objetivos do Beco: obter visibilidade para as 

causas sociais e se fazer ouvir, já que os atores foram capazes de interferir e re-

significar um local desfavorecido pelas políticas públicas e marginalizado.   

 

3.4 Consolidações de Beco: reflexos materiais, midiáticos e virtuais 

 

Observando as consequências geradas pela revitalização do Beco dos Artistas 

podemos ver suas concretizações e a preocupação em expandir o som do Beco dos 

Artistas e promover a procura da sonoridade legitimamente potiguar, atingindo 

visibilidade na mídia local para os artistas. A ideia era pulverizar as discussões 

políticas, identitárias e ideológicas utilizando-se da música e gerar visibilidade aos 

artistas locais como forma de incentivo da produção cultural independente. Foi então 

que alguns organizadores do Coletivo Pega o Beco pensaram na realização do 

Festival de Música Potiguar, uma forma de desenvolver o interesse dos jovens da 

cidade para a produção musical local, já que dificilmente teriam acesso a ela pelos 

modos tradicionais da indústria fonográfica e pela, muitas vezes, falta de interesse do 

poder público em custear festivais fora de nicho.  

 O Coletivo Pega o Beco buscava, dentre outras conquistas, a retomada de uma 

identidade cultural potiguar. Para tanto, utiliza-se o espaço para promover esse debate 

por meio das manifestações anteriormente citadas, mas principalmente através do 

incentivo à produção de música “legitimamente potiguar”, segundo seus 

organizadores. Para pôr em prática e estender o som do Beco dando maior visibilidade 

ao grupo, uma das realizações promovidas pela organização do Coletivo foi a 

concretização do Primeiro Festival de Música Potiguar.  

A iniciativa de promover esse resgate por meio da música vem, segundo os 

produtores do Beco e Festival, da ausência de definição da produção cultural potiguar, 

uma discursão que a muito ecoa na história do estado e tem sido cada vez mais 
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frequente e latente. Na Travessa, muito se busca resgatar essa autonomia artística e 

intelectual do potiguar, uma busca pelas definições de identidade ao passo que se 

promovem reconhecimentos por meio das sociabilidades. O pertencer ao local 

estabelecendo noções de territorialização e reterritorialização.  

Na execução de festivais espaços do aparato urbano são culturalmente 

territorializados, fazendo novas demarcações do trajeto jovem na cidade, o que, de 

certa forma, altera a cartografia tradicional de localidades como as interioranas. 

Quando se busca levar opções na esfera musical e fomentar a produção local, 

propicia-se uma diversificação cultural significativa para o desenvolvimento das 

regiões em sentido amplo, assim como as integrando ao cenário cultural nacional. Na 

concepção de Herschmann (2010, p. 10): “Apoiar os festivais independentes pode ser 

um ponto de partida para a construção de uma agenda de políticas públicas mais 

efetiva, democrática e compromissada com a diversidade cultural regional e nacional”. 

Sendo assim, por meio da criação de um festival de música visava-se fazer 

uma ponte entre a música e identidade potiguar, a fim de chamar atenção para o fato 

e ampliar a discussão a respeito do histórico norte-rio-grandense de produções 

culturais. Tornou-se necessário promover este debate por parte dos próprios atores 

sociais, e estes discursos sobre ausência de identidade foram se definindo mais 

claramente e para os autores eram de que se precisava ser comunicados aos demais 

potiguares. O Coletivo Pega o Beco se classifica também como um projetos 

identitários para o fortalecimento cultural, que são inciativas do povo muitas vezes 

visando reinvindicações de ações do estado que preservem o patrimônio histórico do 

estado. Essa ideia de “inexpressividade” potiguar é debatido por Gomes (2011, p. 

163), que ressalta: 

 

Dentro das falas que dão conta de um suposto “complexo de 
inexpressividade” do potiguar, nota-se também a tentativa de construir 
representações que o singularizassem, de maneira a curar o mal do vazio 
que acometeu a “pátria interrogação”. Neste sentido, esses projetos 
identitários dialogam diretamente com o discurso da ausência, sendo em 
certa medida, uma extensão dele: constatando o problemas, busca-se 
superá-lo. 

 

Promover um debate entre juventude, pertencimento, identidade e territórios foi 

uma forma do Beco ampliar suas noções de ocupação do espaço físico para o espaço 

midiático. Tornamo-nos conscientes de que “pertencimento” e a “identidade” são 

flexíveis, não são garantidos por toda vida, “são bastante negociáveis e de que a 
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decisão que o próprio indivíduo toma. A ideia de ter uma identidade não vai ocorrer as 

pessoas enquanto o “pertencimento” continuar sendo seu destino, como uma 

condição sem alternativa. Só começarão a ter essa ideia na forma de uma tarefa a ser 

realizada, e realizada vezes e vezes sem contar, e não de uma só realização”. 

(BAUMAN 2005 p. 17-18). Isso pode ser refletido na concepção de Gomes (2011, p 

33) sobre a postura do potiguar: 

 

[...] talvez por desconfiar ou não se imaginar pertencente a uma comunidade”  
é que a identidade potiguar é tão reclamada, dita espaço vazio. Assim, “nas 
representações enunciadas, construídas em seu nome, coloca-se sempre a 
necessidade de comunica-las aos naturais dessa espacialidade, para que 
possam enfim, se apropriarem delas. 

 

Visando debater essas noções identitárias, buscou-se chegar a esta exploração 

em forma de música e, segundo a organização, também foi como um passo além do 

Beco dos Artistas, expandindo as configurações de territorialidade e buscando 

pulverizar as sociabilidades e o que estava acontecendo no espaço. O Beco já estava 

“funcionando” como local de intervenções há seis meses, quando veio a ideia do 

festival, conforme ressalta Ângelo Patrício, um de seus organizadores: 

 

O Coletivo Pega o Beco surgiu de várias forças, vários movimentos culturais 
e políticos da nossa cidade. Existia uma ânsia da gente em dar alguns passos 
em relação ao Beco, sendo que nesse meio tempo do final de 2013 ao 
começo do novo ano, houve uma desarticulação do movimento Pega o Beco, 
as pessoas que construíam o beco para as intervenções continuavam se 
dedicando aos seu próprios movimentos, mas se desfarelou a liga do coletivo. 
Não estava tendo articulação pra beco, e nisso a gente resolveu: vamos dar 
um toque nosso. Foi aí que no meio de uma bebedeira, falamos de uma 
banda e outra, quando se juntaram as ideias e pensamos em dar um passo 
diferente. Falamos de bandas, criou-se o núcleo do que seria o festival. 
Desde esse dia até o dia do festival se passaram apenas sete semanas. Sete 
semanas correndo atrás de patrocínio, de pessoas que acreditem e escutem. 
A ideia de festival então surgiu da intenção de dar um passo além do beco, 
como uma atualização do que nos dispomos a fazer, foi um desafio. Deste 
desafio conseguimos ser bem sucedidos em nossa proposta. (...) Nossa 
percepção de como seria mais fácil trabalhar a retomada da sonoridade e 
cultura potiguar era colocar em pauta a música. Não significa que é 
negligenciamos teatro ou dança, mas a música foi no que queríamos dar um 
foco. Com o festival, a gente teve condições de dar um “se ligue” na impressa 
mossoroense de que aqui tem banda boa, aqui tem gente que faz música. 
(Entrevista concedida em junho de 2014) 

  

 Dessa forma, a importância do Festival serviu para a consolidação do espaço, 

e ganho de visibilidade, não só a respeito das noções voltadas a música potiguar, mas 



60 
 

todas as ideologias defendidas pelo Coletivo Pega o Beco, a fim de ter notoriedade 

na imprensa local e convidar a sociedade e juventude a reflexões inerentes a temática. 

 

3.4.1 Das atrações 

 

É importante ressaltar que “as experiências no mundo atual estão intensamente 

associadas à dinâmica do espetáculo, do entretenimento e da virtualidade. 

Evidentemente, o ‘entretenimento’ é hegemônico na sociedade atual (contudo não é 

um ambiente/contexto do qual é possível “sair” como muitos acreditam, isto é, estamos 

todos – gostemos ou não – imersos num mundo espetacularizado profundamente 

marcado pelo entretenimento), constituiu-se em uma referência cultural e uma força 

econômica fundamental” (HERSCHMANN, 2005). 

A fim promover os artistas locais, o festival se apresentou como uma atividade 

bastante plural. Contemplou os mais diferentes gêneros, dentre atrações conhecidas 

em todo o Estado ao lançamento de bandas. Existiram os nomes de mais peso, sem 

fugir da regionalidade pretendida, a organização contou com DuSouto, o trio natalense 

e autoral que propõe uma mistura entre música regional, samba, funk, drum’n’bass, 

dub e reagge. Outra atração foi Artur Soares, artista também autoral de sonoridade já 

conhecida por ser de Mossoró, vencedor de três Prêmios Hangar de Música, a mais 

antiga premiação musical do RN. O festival também marcou a volta de Leões de 

Minerva, emblemática banda da cena rock mossoroense que há muito tempo não fazia 

apresentações da cidade, além do lançamento da banda Revestrez (atual A 

Cruviana), com composições autorais que misturam elementos regionais, batidas do 

rock e um sotaque carregado. Representando o rap e estilo livre, o festival contou com 

a dupla Caboclas Mc’s, fazendo rimas que iam de encontro a discursos políticos e 

sociais, em parceria ao Dj Russo do Projeto Camarão Nativo, um som experimental 

que mixa os forrós tradicionais a batidas eletrônicas.  

Podemos identificar essa diversificação como forma de promover alcance 

midiático, pois com as noções de consumo musical cada vez mais atrelada à internet 

e possibilidade de impulsionar momentos de compartilhamentos sensíveis, já que para 

o público, o que se visa em festivais dessa natureza é uma grande atmosfera de trocas 

de experiências e também a performance do público que desfrutava dos shows das 

bandas e sua produção ao vivo. 
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3.4.2 Realização do Festival 

 

O Festival de Música Potiguar, chamado “O Som dos Bichos”, aconteceu em 

Mossoró, Rio Grande do Norte, e teve sua primeira edição no dia 8 de Fevereiro de 

2014, com o objetivo de reunir diferentes sonoridades regionais e buscar a identidade 

da cena potiguar. Promovendo uma conexão de artistas e banda de todo o RN, o 

projeto contou como responsáveis pela organização o Som do Beco Produções, uma 

criação dos próprios articuladores do evento. Teve também a já presente e atuante 

força do movimento estudantil, especificamente do Diretório Central Estudantil (DCE) 

da UERN. O Carcarás do Asfalto Motoclube foi o espaço de realização do festival, um 

lugar que já se apresenta tradicionalmente como palco para a cena rock ou o reggae, 

comportando público de número intermediário (entre 300 e 600 pessoas.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Flayer dos Festival de Música Potiguar 

Fonte: ARQUIVO PESSOAL (2014) 

 

Uma inciativa inusitada, que assim como todo festival independente, Festival 

de Música Potiguar enfrentou dificuldades para ser custeado. Em Mossoró, boa parte 

dos empresários locais tem dificuldades em compreender o evento e não costumam 

fazer investimentos nesse nicho, que por fugir da proposta geral de obter grandes 

lucros. Sobretudo o resgate da música potiguar, sem interferência de grandes 

produções ou gravadoras, mostrou-se uma iniciativa privada e resistente enquanto 

patrocinador, por não visar retorno de investimento em propaganda.  A organização 

do Festival recorreu então ao espaço da Universidade do Estado do Rio Grande do 
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Norte para divulgação do evento, realizando pequenos shows e que também se 

tornavam reivindicações de ações muito ligadas a conscientização sobre lutas do 

movimento estudantil. 

Apesar das dificuldades iniciais o projeto do Festival Potiguar, o evento passou 

a contar com parcerias de gráficas, editoras e imprensa local e alguns outros apoios. 

Seria, segundo seus organizadores, impossível ter lucros, mas já valeria a pena pelo 

que ele representa, o que se destaca na fala de Ângelo Patrício: 

 

Não tivemos um centavo de retorno financeiro. O Festival teve muito custos, 
ele só se pagou. Mas posso dizer que o festival abriu portas, ele trouxe 
retorno de contatos. Durante os dois meses a gente conseguiu encaminhar o 
Festival em si, conversamos com muitas pessoas, o retorno foi bem mais a 
carga de aprendizado em que você já vai “se ligando” pra entender como 
fazer. Falando do lado pessoal, pra mim e pra Adeilson, o outro responsável 
pela organização. Acho que outro retorno, que eu posso me referir foi ali ter 
sido a primeira apresentação de A Cruviana, a banda que eu produzo, num 
festival que pude produzir. Então, os retornos foram mais imateriais, porém 
mais valorosos. Materialmente falando? Posso dizer que passei a noite 
“fumando um”, me diverti. (Entrevista concedida em junho de 2014) 

 

Fizeram uso de cartazes, folhetos, releases, outdoor, além da divulgação por 

meio de entrevista nos programas das emissoras de TV locais e jornais.  Apesar de 

ser independente fez uso de mídias bastante tradicionais de divulgação, porém contou 

também com a divulgação nas mídias sociais, em especial o Facebook por meio do 

compartilhamento de posts do evento, criação de fan page e a movimentação do grupo 

Coletivo Pega o Beco, e forte engajamento dos participantes, mostrando o entusiasmo 

que o movimento tem nas redes. 

O Som dos Bichos reuniu um público de aproximadamente de 450 pessoas, e 

teve quase 8 horas de duração, transcorrendo com grande energia de público jovem, 

mas bastante diversificado, mas em sua maioria ligado à universidade. 

  

3.5 Atores do Beco e sua atuação no virtual 

 

Quando falamos da construção de sociabilidades musicais no ambiente virtual 

deparamo-nos com as contribuições dos estudos da Cibercultura, que tratam de uma 

nova relação entre tecnologias e a sociabilidade, configurando a cultura 

contemporânea. Outra importante consolidação do Coletivo Pega o Beco foi a intensa 

movimentação virtual entre seus participantes, as articulações para organização das 

intervenções que eram realizadas no ambiente on-line, e a fortificação das 
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sociabilidades cultivadas durante as ocupações e aprofundadas via rede. Os estudos 

da Cibercultura na comunicação permitem infinitas leituras e explorações, as 

mudanças nos meios digitais são rápidas e abrem espaço para novas discussões 

sobre como se colocam os protagonistas dessa web tão instável e as recentes 

maneiras de sociabilidades, emissão e recepção, sob diversas perspectivas.  

Neste cenário, um dos estudos que tem sido bastante comentado é as redes 

sociais, como se configura e o que é exposto nessas mídias. Tem-se observado que 

as emissões do conteúdo produzido pelos usuários só fazem sentido quando vistas 

coletivamente e em rede, dessa forma relações de domínio e de interatividade vêm se 

modificando. Podemos reconhecer este fenômeno de mudanças de relacionamento 

principalmente na juventude, que são os que mais atuam em redes sociais e as 

utilizam para divulgar e compartilhar suas experiências e vivências. O meio digital se 

tornou espaço para reconhecimento entre os nichos e tribos na modernidade.  

O estudo de como acontece à divulgação dessas experiências que moldam a 

identidade da juventude nesse novo e amplo contexto da internet se mostra relevante 

e abre espaço para aprofundamento em determinadas áreas. Para entender mais 

sobre a reconfiguração dos relacionamentos em torno da Cibercultura e redes sociais, 

temas que já vêm sendo estudados, o conteúdo imagético voltado para os eventos e 

cenas musicais se tornam uma maneira de compreender como se manifesta a 

individualidade do sujeito, por meio dessa troca de informações, principal 

característica do meio digital. Considerando a concepção de Lévy (2011, p. 120) sobre 

a questão do ciberespaço, destaque-se que: 

 
O ciberespaço dissolve a pragmática da comunicação que, desde a invenção 
da escrita, havia reunido o universal e totalidade. (...) na medida em que a  
interconexão e o dinamismo em tempo real das memórias online tornam 
novamente possíveis, para parceiros da comunicação, compartilhar o mesmo 
contexto, o mesmo imenso hipertexto vivo. Qualquer que seja a mensagem 
abordada encontra-se conectada a outras mensagens, a comentários, a 
glosas em evolução constante, às pessoas que se interessam por ela.  

 

A sociedade passou por um processo de reconfiguração, processos de 

comunicação que se modificaram graças à internet. As alterações nas formas de 

consumo, produção, recepção de conteúdos culturais são um fenômeno que se torna 

difícil de compreender em sua totalidade, pois ainda o estamos vivenciando 

plenamente. Castells (2000) afirma que “culturas são formadas por processos de 

comunicação e todas as formas de comunicação são baseadas na produção e 
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consumo de sinais”, não havendo separação entre “realidade” e representação 

simbólica. O que é específico ao novo sistema de comunicação não é a indução a 

realidade virtual e sim a construção da virtualidade.  

Nesse contexto de representação do eu e construção de identidades surgem 

as redes sociais, onde o protagonista da web (user) se apropria de novos elementos 

e ferramentas de afirmação e pertencimento, pois o que ele é será seu reflexo na 

internet, por meio de fotos, publicações, vídeos, amigos. Suas manifestações mostram 

a que grupo pertence, de que tribo faz parte, como ele se posiciona em seu meio. 

Graças a esse nível de exposição, a internet, em especial nas redes sociais que se 

tornaram espaços abrangentes de reconhecimento, se constituiu como a maneira de 

encontrar pessoas com gostos parecidos com o seu, e assim criar relações de 

sociabilidade. Podemos entender melhor sobre os processos de reconhecimento por 

meio da citação de Embacher (1999, p. 16):  

 

O processo de identificação como um papel e sua respectiva interiorização 
necessitam de uma dialética entre a identidade dada pelos outros e a auto-
identificação. Ou seja, o homem nunca lutou tanto para tentar ser ele mesmo 
como na cultura ocidental contemporânea. Hoje os arranjos sociais deixam-
se no livre para escolher o estilo de vida que mais lhe agrade. 

  

Como já foi citado anteriormente, é característica do agrupamento Coletivo 

Pega o Beco a presença marcante de jovens, classe a quem muito se referenciam as 

questões de gosto. Nesta perspectiva, notamos fortes ligações a questões identitárias, 

e quando buscamos compreender as sociabilidades entre esses atores presentes no 

Beco observamos as conexões formadas em torno das comunidades e a criação de 

identidades de grupo a partir de conversas e objetivos comuns; enfatizando 

diversificados reflexos da mobilidade que vem se configurando conforme articulações 

transversais, dando origem a reorganizações de cartografias da cidade. As atividades 

compartilhadas no espaço revelam muito do perfil dos frequentadores, que apesar de 

inseridos numa coletividade mostravam comportamentos diferenciados ente si. 

Maffesoli (1998) sugere ver os grupos sociais na sociedade atual como uma 

espécie de “neotribos”, comunidades fundadas na emoção, instáveis e aberta, com 

comportamentos que podem ser considerados bem diferentes dos estabelecidos pela 

noção de moral da sociedade atual As “novas tribos” da sociedade contemporânea, 

para Maffesoli, são muito fluidas, e estes conceitos apresentam muita flexibilidade, 
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devemos então ficar atentos a também as construções simbólicas como elementos de 

construção identitária que rodeiam o imaginário de juventude.  

Durante a pesquisa, o que notamos foi um forte engajamento de grupos de 

diferentes estilos e gostos musicais, todos misturados no Beco. Durante as 

intervenções observamos e conversamos com pessoas de diferentes gostos, por 

exemplo, participantes da cena reagge, cena rock, cena hip hop. Entendemos isso 

como uma pluralidade que nos remete ao cenário atual da cidade, que possui poucas 

atrações para padrões de comportamento de grupos “isolados”, então o espaço do 

coletivo passa a abrigar todas as comunidades unidas pelo interesse de sair do eixo 

comum da cidade e ir buscar por algo novo e alternativo. O Beco torna-se assim em 

espaço convergente dos que buscam espaço em outras esferas da cidade e 

normalmente não localizam. 

Ângelo Patrício também fala sobre a questão da juventude, ressaltando: 

 
A própria ânsia da juventude de estar aprendendo ou conhecendo novos 
ambientes, ares, o Beco consegue reunir tudo isso naqueles “trinta por 
quatro” metros.  Nesse contexto, o que ele representa pra sociedade? Pra 
cidade, um espaço aberto e ocupado pra se fazer cultura, isso não existia em 
Mossoró. Acredito que o Beco já rendeu bons frutos pra cidade, tem 
capacidade de render mais. O Beco tem um apelo cultural, quem frequenta 
tem necessidade de propagar, as pessoas que frequentam o Beco sentem 
uma diferença entre a cultura popular e a de massa, é uma ruptura. 
(Entrevista concedida em junho de 2014) 

 

A comunicação entre esses atores se dá de diversas maneiras. Uma delas, em 

torno, não só da música, mas das manifestações culturais presentes, mesmo que não 

participem nem interajam com todas (poesia, dança, teatro), mas existe interesse. 

Modificando o ritmo do cotidiano urbano: seja no plano físico ou do imaginário, vemos 

nessa atuação uma capacidade de mobilização que gravita em torno das 

intervenções, dotada de uma “paisagem sonora” atraente, capaz de mobilizar 

segmentos sociais significativos e que vem proporcionando uma série de benefícios e 

direitos e indiretos aos atores sociais. 

Outro aspecto que observamos sobre a atuação, formas de interação, 

mediação e comunicação entre os participantes do Coletivo Pega o Beco é a respeito 

da mobilidade das afetividades para o virtual. Para analisar esta face do Coletivo, 

voltamos para a compreensão social do espaço, o que se pode refletir na assertiva de 

Santos (2006, p. 122), onde diz que “a ligação entre a espacialidade e os atores 

sociais, focalizando a história dos sistemas de objetos e de ações ao longo da qual 
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tanto o espaço físico quanto o espaço social são construídos e reconstruídos, 

apropriados e reapropriados”. O espaço social é, assim, um espaço habitado, já que 

é constituído pelas próprias práticas sociais e interações com os elementos que 

viabilizam a percepção relacional da espacialidade (FRAGOSO, 2005, p. 51) e pelas 

interações sociais que têm lugar em meio a esses elementos.  

Entendendo que as movimentações promovidas pelo Beco cruzaram o on-line 

e os territórios off-line, passamos a analisar as movimentações no grupo virtual 

Coletivo Pego o Beco no Facebook, para com muito cuidado, identificarmos quais são 

os aspectos locais e translocais acionados a cada momento; e ao mesmo tempo 

percebendo a forma como o ciberespaço reorganiza estas fronteiras caso a caso, uma 

vez que o ambiente das redes digitais pode trabalhar no sentido de fortalecimento. A 

ideia era observar a mobilização virtual para as intervenções, já que segundo os 

organizadores, este é o único meio utilizado para divulgação.  

 O grupo conta com 2.548 membros6, nem todos ativos ou participantes, mas a 

intensidade e a movimentação são bastante elevados. O resultado disto foi uma rica 

quantidade de posts, mas nem todos os conteúdos se relacionam legitimamente ao 

Beco. Muitos são anúncios de outras festas, alguns publicam seus textos, além de ser 

o espaço de postagem das fotos feitas durante as intervenções. O fluxo de 

informações é constante e a maneira de se organizar e repassar as informações é em 

formato de um post de cartaz que resume as informações e a programação da 

intervenção. No período analisado, destacamos alguns posts 

 

                                                           
6 Verificação realizada em 15 de Julho de 2014. 
Disponível em: https://www.facebook.com/groups/193966140771597/ 

https://www.facebook.com/groups/193966140771597/members/
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  Figura 9: Post de Divulgação publicado no Grupo no período de investigação 

Fonte: Grupo Coletivo Pego o Beco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Post de Divulgação publicado no Grupo no período de investigação 

Fonte: Grupo Coletivo Pego o Beco 
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Figura 11: Post de Divulgação publicado no Grupo no período de investigação 

Fonte: Grupo Coletivo Pego o Beco 
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Figura 9: Post de Divulgação publicado no Grupo no período de investigação 

Fonte: Grupo Coletivo Pego o Beco 

 

 

Em uma breve análise podemos destacar elementos interessantes sobre os 

posts: um icônico Che Guevara com chapéu de cangaceiro, organização do layout e 

a própria presença do apoio da prefeitura, todos presentes na constituição imagética 
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das postagens. Tem-se aqui informações para uma rica análise semiótica, a qual não 

nos deteremos no presente trabalho, mas abrem-se portas para futuras investigações 

 Tendo em vista esta perspectiva, compreendeu-se que a comunidade virtual 

apresentava parcela de importante contribuição para conhecer mais sobre o 

desdobramento das intervenções e o nível de auto-reconhecimento dos participantes. 

Pensando nisto, a pesquisa se desdobrou num questionário on-line7 que foi postado 

no grupo uma única vez, ficando disponível de 20 de junho a 05 de julho e obteve a 

amostragem de 102 respostas. 

As perguntas contêm padrões de ação e sentimento, por outro lado não foram 

utilizadas perguntas sobre fatos como, por exemplo, sexo e idade, ou seja, nosso 

objetivo visa a compreensão do indivíduo do coletivo partindo de sua percepção 

pessoal, mas sendo integrante do grupo. Quando perguntados sobre a motivação para 

frequentar o Beco dos Artistas, obtivemos o seguinte resultado: 

 

 

Gráfico 1: Motivação dos Entrevistados  

Fonte: Banco de Dados da Pesquisa 

 

O número de entrevistados que manifestaram ter ido ao Beco motivados por 

lazer/diversão é praticamente a mesma dos que afirmaram buscar outras 

manifestações culturais. Vemos assim, certa aproximação entre os propósitos das 

respostas, já que as práticas de lazer e cultura podem estar associadas ao conceito 

                                                           
7 Questionário utilizado no Anexo B 
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de lazer proposto por Dumazedier (1980 p. 19), ao afirmar que lazer se configura um 

conjunto de atividades desenvolvidas pelos indivíduos seja para o descanso, seja para 

o divertimento, seja para o seu desenvolvimento pessoal [...] podendo se entregar de 

livre vontade. No caso do Beco, entretanto, esse desenvolvimento pessoal partiria das 

manifestações culturais promovidas pelo Coletivo. 

A segunda pergunta era a respeito do reconhecimento do espaço como local 

onde são apresentadas formas de expressão cultural distintas das já encontradas na 

cidade. Visávamos com esta pergunta conhecer se o que estava acontecendo na 

Travessa se configurava uma movimentação alternativa ao que é oferecido em 

Mossoró e, dessa forma, promover uma discussão sobre que tipo de entretenimento 

cultural ou de cunho artístico está sendo oferecido à população. 

 

 

Gráfico 2: Reconhecimento de Culturas Distintas 

Fonte: Banco de Dados da Pesquisa 

 

Percebemos que o Beco dos Artistas tem se configurado como uma referência 

de produção cultural diversificada. Cruzando os dados percebemos que das 32 

pessoas (31% dos entrevistados) que responderam buscar neste ambiente "Outras 

Manifestações Culturais" apenas um (uma, equivalente a 3%) NÃO reconheceu que 

"Nesse espaço são apresentadas formas de expressão cultural distintas das já 

encontradas na cidade", um número muito pequeno. 

Entendemos o Festival de Música Potiguar como uma iniciativa que “saiu” de 

dentro da organização do Coletivo Pega o Beco como uma grande realização e 
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concretização da força do grupo, tendo em vista seu perfil. O Festival também foi 

importante para a afirmação do Beco enquanto base para produção de manifestações 

culturais. Além disso, queríamos verificar se existia uma interação entre o Beco e o 

Festival no sentido de um contribuir para o reconhecimento do outro e verificar se 

existiu algum tipo de retorno em visibilidade após o evento, por isso uma das 

indagações do questionário foi “você acredita que o movimento do Beco ficou mais 

forte após o Festival?” Essa pergunta reflete sobre se tinham conhecimento do 

Festival de Música Potiguar e seus impactos sobre o Beco dos Artistas, tivemos as 

seguintes respostas: 

 

 

Gráfico 3: Conhecimento a respeito do Festival de Música Potiguar 

Fonte: Banco de Dados da Pesquisa 

 

 

Gráfico 4: Conhecimento a respeito do Festival de Música Potiguar 
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Fonte: Banco de Dados da Pesquisa 

 

Cruzando os dados, das 32 pessoas que responderam buscar neste ambiente 

"Outras Manifestações Culturais" 23 responderam "Ter conhecimento do que foi o 

Festival de Música Potiguar". Somando os que não opinaram as repostas negativas, 

percebemos que não houve, segundo as respostas, um retorno de reconhecimento 

do Beco dos Artistas através do Festival. Em entrevista, Ângelo Patrício, um dos 

organizadores das intervenções e também do evento, disse: 

 

O Festival saiu do beco, foi uma forma de expandir. Não sei, agora não sou 
capaz de saber. Não sei dizer se teve um retorno ou volta do Festival pra 
dentro do beco de novo, acho que é como uma escadinha. O Beco é o mais 
importante, é o que faz o movimento cultural correr, o Beco é base, ele dá o 
alicerce aos outros movimentos culturais ligados a esse na cidade. Hoje, 
graças ao Beco e às manifestações culturais alternativas, posso ver que em 
outros locais da cidade as pessoas se sentem mais à vontade pra fazer a sua 
parte cultural. Como por exemplo, acontece no Trapiche hoje, temos duas 
cenas lá que estão querendo florescer: a cena do rock e a reggae, que 
consideramos alternativas aqui em Mossoró. O rock não era tão alternativo 
até ano passado dada a incidência de bares como Do Sol e Flecha na Goela, 
esse ano não tem mais rock na cidade. Pode ser que volte, mas e aí? O que 
tem por rock agora? O que tem pro reggae? Ali são espaços, e na leitura que 
temos sobre legislação conseguimos identificar o Trapiche inteiro como um 
ponto de cultura. Como a gente põe um ponto de cultura pra funcionar? São 
medidas institucionalizadas, medidas do governos municipal, estadual ou 
federal, até mesmo dos donos dos bares, mas aí não tem como fazer cultura 
sem apoio. Quando eu vejo que a cena do Beco conseguiu disseminar o que 
se propunha. (Entrevista concedida em junho de 2014) 

 

Entendemos então que a finalidade do Beco é funcionar como um ponto de 

apoio para demais manifestações culturais e manter-se como Coletivo, não obtendo 

uma significativa alteração dentro de seus padrões de funcionamento. Quando 

perguntamos sobre o que os participantes do grupo acreditam ter consolidado com as 

intervenções no espaço tivemos os seguintes resultados: 
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Gráfico 5: Atrações Culturais  

Fonte: Banco de Dados da Pesquisa 

 

Temos a quantidade de entrevistados que acredita que a música é o motivo 

que tornou o Beco mais atrativo bem próximo da quantidade de entrevistados que 

consideram os debates como o motivo mais importante do ambiente ter se tornado 

mais atraente e sólido. Mas a maioria das respostas é que o Beco tem muitas 

particularidades e apresenta um público com interesses específicos e também 

diferenciados, mas quando engloba uma diversidade em só ambiente o objetivo torna-

se comum: desfrutar da experiência de estar ali e vivenciar a fluidez cultural e 

liberdade de expressão oferecida.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao investigar as maneiras de como o Beco vem se consolidando, entendemos 

que o Coletivo Pega o Beco envolveu questões diversificadas que passam pelas 

questões identitárias, ideológicas, despertando o que Herscmann (2014) conceitua 

como ativismo musical, uma forma de expor posicionamentos ideológicos e manifestar 

cidadania, comunicando-se e ocupando a cidade. Relacionamos aqui, ao que Janotti 

Jr. afirma, quando expõe que é possível notar pelo menos dois pontos em que a ideia 

de cena deixa escapar aspectos importantes que envolvem o universo da música: 1) 

as expressões musicais se tornam, em muitos casos, meros apêndices para a 

compreensão das redes sociais que giram ao redor da música e 2) embora estejam 

implícitas como um importante ponto da configuração dessas redes, as práticas 

sensoriais presentes no consumo musical não se destacam como alicerces das 

relações sociais (JANOTTI JR., 2011, p. 7).  

Nesse sentido, observamos a promoção da re-territorialização do “Beco dos 

Artistas” e constatamos que a ocupação levantou discussões a respeito das 

significações do local para a cidade, transformando os atores sociais em “praticantes 

da cidade“. Vivenciamos junto ao Coletivo Pega o Beco a experiência de se propor à 

resistência social, resgatando a Travessa Martins Vasconcelos da marginalidade e se 

colocando como espaço de diversidade, espontaneidade, debates ideológicos e 

liberdade sexual. Nesse ponto, identificamos características do Beco como cena 

musical ao promover “agenciamentos performáticos auto-referenciados” que se 

transformam no que Janotti chama de “lugares/sonoridades em territorialidades 

afetivas socioculturais”, isto é, a cena se constrói a partir do espaço onde essas trocas 

são efetuadas. O compartilhamento de experiências estéticas na mesma limitação 

geográfica faz refletir que há mais de um ano o Beco dos Artistas constitui, com um 

forte indício cultural, como uma cena musical para a cidade Mossoró. 

A análise de cenas musicais está em constante enriquecimento, visto que seu 

debate conceitual ainda se encontra em aberto. Assim, compreendemos temáticas e 

dinâmicas relacionadas à: comunicação, cidade, música e sociabilidades. 

Observamos que o diálogo entre cidades e seus sons, a premissa base deste 

trabalho, serviu para promover uma discussão em torno das manifestações culturais 

presentes na cidade de Mossoró. Logo, interpretamos a cena aos modos como certos 

movimentos culturais que projetam mundos e rotulam seus afazeres musicais, o que 
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pudemos sentir e vivenciar durante a análise do Beco dos Artistas, por meio dos 

recursos etnográficos.  

No consumo globalizado da música, não é mais possível isolar as inter-relações 

entre música e identidade em espaços engessados, o que permitiu perceber que nas 

cenas se afirmam identidades nas constantes negociações entre afirmações 

cosmopolitas (conexão com expressões musicais que circulam em lugares distintos 

do planeta através da internet e outros meios) e a forma como as mesmas expressões 

musicais se materializam em diferentes espaços urbanos.  

Analisando as ações do movimento, observamos a realização do Festival de 

Música Potiguar como principal concretização, atrelando seu desempenho ao 

surgimento da comunidade. Entendemos que o consumo musical na cidade é um 

modo de “experienciar” tanto a música como o espaço cultural de forma relacional, 

reconhecendo ao mesmo tempo a importância das lógicas de mercado que se 

presentificam nas cenas musicais e os aspectos estéticos, pois “as cenas podem 

interferir, assim, na forma mediante a qual as cidades são organizadas, vistas e 

experienciadas” (FERNANDES; FREIRE FILHO apud JANOTTI JR., 2011, p. 12). 

Essa perspectiva abre caminho para se pensar a experiência tal como articulada em 

uma estética da comunicação, incluindo nas discussões sobre as cenas musicais 

possibilidades de vivências de experiências nas inter-relações entre participantes da 

cena, tecidos urbanos e expressões da música popular massiva. (JANOTTI JR., 

2011).  

Verificamos a maneira surpreendente como o grupo Coletivo Pego o Beco 

atuava para fortalecimento e divulgação das intervenções, sendo palco dos processos 

de digitalização cultural e aprofundamento das relações entre práticas da internet e 

presença da música (e sociabilidades que gravitam em torno da mesma) na urbe. 

No intuito de pôr em pauta as discussões sobre cultura, música e comunicação, 

procuramos refletir sobre o estudo realizado na cidade de Mossoró-RN, baseando-se 

nas atividades do Coletivo Pega o Beco. Falar sobre cenas musicais serviu para 

despertar a sensibilidade e compreender que nesta área de investigação as pesquisas 

são flexíveis, dinâmicas e em mutação. Dessa forma, presume-se não esgotar a 

discussão da temática abordada, o que esperamos é apontar possibilidades de novas 

apreensões e de novos estudos, promovendo a sociabilização do que se buscou 

construir neste trabalho, que oferece amplas possibilidades de aprofundamento. 
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Durante a observação participante realizada nessa pesquisa, buscou-se avaliar 

a possível existência de uma cena musical em Mossoró. Foi feita, uma análise inicial 

e, portanto, bem geral das movimentações culturais já institucionalizadas pela cidade. 

Constamos de imediato que o Corredor Cultural, apesar de ser uma obra de cunho 

governamental, se apresenta num modelo de gestão empreendedora, e a cultura 

presente no local é intermediada pelo consumo, agenciada pela prefeitura e centraliza 

o incentivo do poder público. Confrontando esta realidade com o abandono de outras 

áreas da cidade que antes eram pontos de produção de cultura, nos deparamos com 

revitalização da Travessa Martins Vasconcelos pelo Coletivo Pega o Beco, uma 

ocupação que deu vida a uma luta de resistência pela pluralização da arte em toda a 

cidade.  

A pergunta principal desta pesquisa é: existe cena musical em Mossoró?  

Partindo disso levantou-se a hipótese do surgimento do Coletivo sendo reconhecido 

como cena musical, mas identificar dentro dele as características de uma cena musical 

exigiria cautela para não se precipitar sobre qualquer conclusão ou afirmação. Este 

cuidado deve-se a ressalva de que nem toda música que circula nas cidades constitui 

uma cena, já que isso pressupõe a construção de modos específicos de mapear o 

terreno urbano através de práticas musicais auto-reflexivas, ou seja, os participantes 

de uma cena musical se reconhecem na cena ao mesmo tempo em que demarcam, 

de modo dinâmico, seu alcance. Para tanto, tornou-se preciso investigar suas 

realizações, consolidações e reflexos para compreende-lo no geral, e pelas análises 

concluímos que se configurou como uma cena musical. 

Encontramos no Festival de Música Potiguar (O Som dos Bichos) uma 

diversidade de práticas musicais que coexistem, interagem em meio a uma variedade 

de processos de diferenciação, configurando as noções de identidade da música 

potiguar com a concepção de cena musical e com ênfase em questões identitárias, 

de pertencimento, além da pluralidade de gêneros ocupando o mesmo espaço, de 

acordo com uma ampla variedade de trajetórias, de mudanças e hibridismos, 

apontando mais uma vez para a consolidação Beco dos Artistas na promoção não só 

da diversificação, mas também de sua propagação. Verificamos forte evidência de 

que para a consolidação do Beco como cena musical o grupo “Coletivo Pega o Beco”, 

no facebook, fez uso do espaço para promover a hibridização entre a manifestação 

cultural e seus reflexos virtuais. A análise do grupo no facebook nos fez pensar as 

indicações de cena sob uma nova perspectiva, não como um prolongamento do Beco 
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territorializado, mas entendeu-se que não existia uma separação entre o ambiente 

presencial e o virtual, além de que os agenciamentos promovidos passeavam entre 

os dois. Identificamos então que uma cena virtual trabalha não apenas no 

fortalecimento da ocupação, mas também é ponto de divulgação, troca de 

informações e sociabilidades, cruzando territórios por meio da mediação tecnológica. 

Concluímos, assim, que a música estava sempre presente nas intervenções 

realizadas no Beco dos Artistas, mas as sociabilidades eram o real ponto de evidência 

da cena, tendo em vista que outras manifestações culturais como poesia e dança 

também se embaralhavam ao contexto. 

Enfim, compreendemos que existe cena musical em Mossoró, é fluida, 

carregada de representações sobre juventude, estilo de vida e movimentos políticos, 

e está dando frutos, se estendendo para revitalização de outros espaços na cidade, o 

que nos faz acreditar que a cidade caminha em direção a uma nova compreensão do 

relacionamento entre indivíduo e ocupação do território através de manifestações 

culturais.   
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ANEXOS: 

ANEXO A: Mapeamentos da Travessa Martins Vasconcelos  
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ANEXO B: Roteiro de entrevista realizada com organização do Coletivo Pega o Beco 

 

a.) O que o Beco dos Artistas significa para você?  

b.) O que você acredita que o Beco pode significar para a cidade de Mossoró? 

c.) De que maneira você observa a revitalização deste espaço? 

d.) Por que a escolha da realização de um festival de música, ao invés de outra 

manifestação artística presentes no local? 

e.) O que os motivou a realização do Festival de Música Potiguar? 

f.) Quais influências caracterizaram o formato do Festival? 

g.) Qual foi a receptividade do evento? 

h.) O que vocês acreditam que podem obter/obtiveram como retorno dessa 

iniciativa? 

i.) Baseando-se na experiência do Festival, pode-se dizer que existe uma cena 

musical decorrente do Beco dos Artistas? 
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ANEXO C: Questionário on-line disponibilizado aos integrantes do grupo virtual 

Coletivo Pego o Beco 

1 - O que serviu de motivação para visitar o espaço? 

a - lazer/diversão 

b - influência de amigos 

c - busca por manifestações culturais 

d - mostrar sua cultura/fisolofia/ideologia 

e - Outros 

 

2- Reconhece que nesse espaço são apresentadas formas de expressão cultural 

distintas das já encontradas na cidade? 

a – sim 

b - não 

 

3 - Tem conhecimento do que foi o Festival de Música Potiguar? 

a – sim 

b - não 

 

4 - Você acredita que o movimento do Beco se tornou mais forte após o Festival? 

a – sim 

b – não 

5 - O que você acredita tornar o Beco mais atraente? 

a - a quantidade de pessoas 

b - o número de temas e debates abordados 

c - a quantidade de apresentações e manifestações culturais 

d - a presença e visita de pessoas de fora do grupo 

 

O que acha mais interessante aqui? 

(ABERTA) 
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