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Resumo

Da indústria cultural da música, de Belém, do Pará, este estudo destaca a repercussão das práticas 
culturais em seu processo de elaboração e difusão. Desdobra aspectos dessa formação no âmbito 
da cidade contemporânea. Para realizá-lo, articula noções referentes às mediações ocorridas no 
interior de processos comunicacionais.
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I

O domínio da comunicação é reconhecido como fenômeno contemporâneo que se faz 

presente  e  interfere  em  vários  setores  da  vida  privada  e  social  e  em  áreas  diversas  do 

conhecimento. Uma evidência assim descrita por Mauro Wolf:

As comunicações constituem simultaneamente um importantíssimo setor industrial, um 
universo simbólico objeto de um consumo maciço,  um investimento tecnológico  em 
contínua  expansão,  uma  experiência  individual  cotidiana,  um  terreno  de  confronto 
político,  um sistema de  intervenção  cultural  e  de  agregação  social,  uma maneira  de 
passar o tempo, etc. (WOLF, 1995: 11).

Nesses vastos domínios da comunicação aparece sob a égide da economia neoliberal o 

tema da globalização. O desempenho dos meios de comunicação nesse contexto passou a ser de 

tal  ordem,  a  ponto  de  se  poder  afirmar,  como  Santaella  (2001),  que,  sem  os  meios  de 

comunicação teleinformáticos, o complexo fenômeno da globalização, tanto nos seus aspectos 

econômicos e políticos, quanto culturais, não teria sido possível.

A  partir  da  globalização,  os  sistemas  tecnológicos  complexos  de  comunicação  e 

informação  passaram a  exercer  tarefas  estruturantes  na  organização  da  sociedade  e  da  nova 

ordem mundial.  A sociedade,  definida em termos de comunicação,  passou a se estruturar em 

forma  de  redes,  produzindo  uma  nova  lógica  transnacional,  de  estabelecimento  de  novas 
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segregações, novas disparidades. O caráter hierarquizado que confirma essa realidade é assim 

definido por Armand e Michélle Mattelart:

Se  a  internacionalização  não  é  mais  o  que  era  na  época  em  que  os  conceitos  de 
dependência e imperialismo cultural ainda permitiam apreender o desequilíbrio do fluxo 
mundial de informação e comunicação, é porque novos atores apareceram num cenário 
doravante transnacional. Os Estados e as relações internacionais não são mais o único 
pivô de ordenamentos do mundo. As grandes redes de informação e comunicação, com 
seus  fluxos  ‘invisíveis’,  ‘imateriais’,  formam ‘territórios  abstratos’,  que  escapam  às 
antigas territorialidades (MATTELART, 1999: 166).

Diante dessa consideração,  assumida aqui como de caráter mais  geral e que resume a 

emergência do fenômeno da globalização, podemos apresentar algumas interpretações que esta 

realidade  indica.  Música  midiática2 é  expressão  possível,  entre  outras,  que  tenho  proposto  a 

indicar o lugar e a incorporar as condições indicadas por esse fenômeno. Acreditamos que é do 

interior dessas formulações que o acontecimento de formação do circuito dessa música de Belém 

é exemplo ilustrativo.

Globalização é o conceito  que se adotou para referir-se à  fase de integração mundial 

ocorrida ao final dos anos 80 e início dos anos 90 do século XX. Corresponde aos “sistemas de 

comunicação em tempo real”, e combina com “a fluidez dos intercâmbios e fluxos imateriais 

transfronteiriços” (MATTELART, 2002: 11). Um movimento de interconexão que tem ampliado 

progressivamente o campo de circulação de pessoas, bem como de bens materiais e simbólicos, 

fazendo com que se acelere ainda mais a incorporação de formas particulares de sociedades em 

grupos maiores, redefinindo de modo contínuo as fronteiras físicas, intelectuais e mentais.

Compreende-se, enfim, que o uso das atuais tecnologias da informação e comunicação 

combina aspectos de uma cultura global, paradigma hegemonizado pelo Primeiro Mundo, com 

sua  oferta através  de  oportunidades  multilocalizadas  de  afirmação  internacional,  criadas, 

portanto, a partir de recursos  locais. O aprofundamento deste segundo elemento de associação 

tentaremos realizar a partir de agora.

Em direta correspondência com este espaço de maior alcance que é o da cultura global, 

são identificados como característicos os procedimentos de hegemonia das culturas urbanas, e 

para nós esta realidade  é indicadora e integra a ordem de problemas  que a atual  questão da 

2 Música midiática é a noção que proponho em minha dissertação de mestrado, utilizando-a como categoria de 
análise para explicar uma das ocorrências presente no quadro atual de transformações culturais, em que um dos 
sentidos dessas mudanças poderá estar  sendo identificado no âmbito da cultura musical.  É, portanto,  gênero  de 
produtos das indústrias fonográficas e audiovisuais desenvolvido em territórios particulares.
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emergência  da  música  produzida  nos  circuitos  culturais  de  lazer  das  periferias  das  cidades 

formula.

II

Terceiras  culturas -  É  importante  tecermos  logo  algumas  considerações  mais  gerais 

acerca do lugar da cultura e das atividades culturais nas grandes cidades contemporâneas. Em 

seguida,  relacionar  alguns  sinais  importantes  destas  avaliações  a  processos  específicos  que 

dinamizam  os  espaços  públicos  das  cidades,  para  extrair  seus  aspectos  mais  evidentes  de 

funcionamento e os efeitos neles gerados. Em Belém, capital do estado do Pará, extremo norte da 

Amazônia brasileira, a música brega e a indústria cultural desenvolvida em seu entorno aparecem 

entre os produtos marcantes, de aglutinação de forças articuladas para movimentar a vida cultural 

na cidade. 

O mundo urbano de hoje é caracterizado por ser ele mesmo aquele que dá prosseguimento 

e expressão ao processo de industrialização moderno. Processo que o século XX testemunhou e 

foi decisivo em sua consumação, como época marcada por etapas de urbanização da cultura. 

Como consequência,

a industrialização originou um crescimento imparável  do mundo urbano. As cidades, 
desde então, não apenas assistiram ao adensamento da residência, dos locais de oferta de 
trabalho e de consumo como,  concomitantemente,  sofreram profundas  alterações  nas 
condições e modos de vida social, política e institucional que albergam (FORTUNA E 
SILVA, 2001: 431).

Esta  hegemonia  consagra  a  cultura  gerada  nas  cidades  e  apresenta  uma concentração 

incomparável  no  espaço  urbano,  diante  de  outras  épocas,  de  equipamentos,  serviços  e  bens 

materiais, culturais e simbólicos.

As cidades continuam a crescer e se multiplicar. Fortuna e Silva citam dados das Nações 

Unidas, que conferiu que em 1990 já eram 270 as cidades com mais de 1 milhão de habitantes e 

prevê que 2010 encerre com uma população residente em aglomerados urbanos superior a ¾ da 

população mundial (Ibid.: 423). Segundo eles, um crescimento que tem provocado, de um modo, 

o  gradual  esvaziamento  sociocultural  dos  centros  históricos  das  cidades  e,  em outro sentido, 

alargado suas periferias e seus subúrbios. A esse respeito, citando David Chaney, mencionam que 

“os centros  das  cidades,  em vez de traduzirem,  de modo permanente,  a  heterogeneidade  e a 
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diversidade  da  cidade,  tornaram-se  socialmente  mais  homogêneos  e  segregadores  ou  foram 

convertidos  em lugares  de visitação  e  cerimonial,  mais  ou menos  regulares,  de  turistas  e  de 

residentes suburbanos”.

Em referência à noção de espaço público principalmente aos contextos físicos-espaciais 

de localização das sociabilidades, (e não a adotada por Jürgen Habermas, que corresponderia à 

comunidade  interpretativa,  racional  e  crítica,  peculiar  da  constituição  da  ordem  burguesa), 

Fortuna e Silva mostram-se convencidos de que o próprio espaço público urbano tradicional, 

como lugar de ações e interações significantes, apresenta hoje sinais de retração e crise.

Esta crise e retração do espaço público das cidades é, entre outros aspectos, resultante da 
lógica cultural contemporânea que acentua, por um lado, a satisfação pessoal imediata, o 
individualismo e o reino da privacidade/domesticidade e, por outro lado, da cultura do 
movimento e da velocidade dos contatos sociais que, transmitida à técnica urbanística, 
organiza a cidade de acordo com o princípio geral de que os sujeitos se encontram em 
contínuo trânsito entre lugares (FORTUNA E SILVA, 2001: 424).

Percebem também outra característica de que a moderna cultura urbana instaura uma vida 

mais agregadora e abrangente socialmente. A gravitação dos “produtos culturais de elite” e das 

expressões da “cultura popular” em torno da “filosofia do dinheiro” (cash nexus) e do mercado 

tem caucionado novas sociabilidades geradas na cidade moderna, pois se configuram alinhadas 

ao princípio do mercado das condições de produção, circulação e apropriação e consumo de bens 

e  serviços  culturais.  Essa  razão,  por  sua  vez,  é  que  condiciona  a  cidade  ser  hoje  um lugar 

marcado por uma cultura de fraturas e distâncias – diferente de uma outra comunidade qualquer 

regida  por  princípios  de  comunhão  de  interesses  e  equidade  social  –,  revelada  menos  por 

condições de igualdade de acesso a direitos e mais por ser objeto de disputa social.

A  questão  da  cidade  e  da  cultura,  abordada  assim,  enuncia  que  o  campo  cultural  é 

formado a partir de condições de hibridismo de culturas, isto é, de fragmentos e incoerências. 

Condição de incoerência cultural que passa a ser evidenciada, pois aparece conduzida por um 

jogo  de  recombinações  de  referências,  estilos  e  práticas  sociais,  de  redes  e  assimetrias  que 

marcam a experiência da vida urbana moderna. Daí constatar que

as fronteiras que a delimitam, quer face ao exterior quer internamente, são construídas e 
imaginadas socialmente. Podem por isso ser trespassadas e tornadas móveis a todo o 
instante. De um ponto de vista material, as zonas centrais e periféricas da cidade estão  
hoje em ligação íntima, promovida pelos transportes e os modernos meios tecnológicos 
de comunicação. De um ponto de vista das sociabilidades e das suas espacialidades, os 
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domínios do público e do privado também se encontram em situação de contaminação e 
mútua  influência.  De  um  ponto  de  vista  cultural,  aquilo  que  é  central  num  dado 
momento  ou  perspectiva  pode  tornar-se  marginal  no  momento  seguinte  ou  noutra 
perspectiva (FORTUNA E SILVA, 2001:435).

Ao se afirmar que a cidade e a cultura urbana resultam em sua unidade de elementos 

fragmentados,  significa  que estas entidades  são constituídas  por realidades  incoerentes,  onde, 

portanto, convivem ali as “subcidades”, as “subculturas”, como partes que formam o seu todo e 

representam paradoxalmente o seu vigor.  A globalização e a flexibilização pós-industrial  têm 

impulsionado à desterritorialização dos fluxos econômicos, culturais, simbólicos e informativos. 

As cidades passam a estimular e a manifestar, então, as diversas práticas de expressão identitária 

singular,  que visam lhe dar  reconhecimento  e  promovê-la  no plano transnacional;  mas  esses 

recursos de manifestação da condição urbana acabam por resultar em paradoxo à medida que 

acentuam as fragmentações sociais e políticas que a constituem e já o compunham antes mesmo 

do próprio fenômeno da globalização.

A  aparente  contradição  fornece  o  sentido  dessa  globalização,  cujos  resultados  bem 

sucedidos são sinônimos de aproximação ao centro, enquanto o seu oposto, a localização, pode 

significar a incapacidade e a sujeição à condição de marginalidade social,  política e cultural. 

Resulta daqui que

as cidades não podem ser nunca globalmente globais. Perante a série de elementos e 
condições sociais e culturais que constituem a cidade, a globalização de uns projeta-se 
na  localização  de  outros,  sejam  eles  grupos  ou  movimentos  sociais,  espaços  ou 
monumentos, linguagens, artes ou saberes, atividades ou acontecimentos (FORTUNA E 
SILVA, 2001: 432).

É também nas condições de globalização atuais que Canclini vê razões para empregar o 

conceito  de  hibridação,  como  processo  de  interseção  e  transações  que  torna  possível  as 

interculturalidades migratória, econômica e midiática (CANCLINI, 2003: XXVI e XXVII). É no 

conjunto  desses  contatos  interculturais  que  são  reconhecidas  as  formas  diferenciadas  da 

mestiçagem, do sincretismo e das misturas modernas entre o artesanal e o industrial, o culto e o 

popular, o escrito e o visual, o visual e o sonoro nas mensagens midiáticas. Conforme sugere o 

pesquisador, a palavra hibridação é, pois, mais dúctil para nomear e abrigar as explicações não 

somente  de  elementos  étnicos  ou  religiosos,  mas  também  as  de  produtos  das  tecnologias 

avançadas e processos sociais modernos; noção apropriada para designar objetos, como o que 
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aqui mencionamos, a indústria cultural da  música midiática, condicionada pelos contextos das 

cidades de nosso tempo. É como um recurso para hibridizar-se, semelhante ao termo examinado 

por Canclini, que identificamos nela a estratégia da “reconversão”.

Podemos afirmar, assim, que a repercussão que o acontecimento da indústria da música 

das periferias alcançou se relaciona à reconversão dos espaços públicos urbanos em lugares de 

maior e mais alargada participação e consumo cultural, conforme estamos aqui demonstrando, 

uma  transformação  em  que  parte  dela  se  baseia  na  produção  e  circulação  dos  recursos  da 

atividade cultural determinada pelo próprio redesenvolvimento das cidades.

Após enxergar um quadro geral dos efeitos práticos do referido hibridismo das culturas 

nas atividades culturais  desempenhadas em contextos urbanos, sujeito a uma lógica global de 

mercado e relacionado diretamente com grupos, práticas e representações sociais diversas, há de 

concentrar  a  reflexão  no  que  Fortuna  e  Silva  propõem,  na  direção  objetiva  dos  efeitos  da 

globalização  e  nos  mecanismos  e  condições  de  produção,  distribuição  e  consumo de  bens  e 

símbolos culturais. A referência à hibridação neste contexto reporta-se aos cruzamentos de novas 

formas e espacialidades da cultura e às estratégias de reconversão, referida anteriormente.

Esses  híbridos  de  cruzamentos  aparecem,  por  exemplo,  na  chamada  “cidade  virtual”, 

formulada  por  Jésus  Martín-Barbero.  São  formas  que,  a  partir  de  origens  territorialmente 

precisas, se desenvolvem em uma lógica transnacional, por via de um sistema de comunicação 

que não está  mais  materializado e  restrito  ao contexto de uma matriz  territorial,  mas  que se 

localiza na maior parte dos casos no espaço das redes. É a hibridação salientada e induzida pelas 

dinâmicas de encontro entre circuitos globalizados e realidades empiricamente diferenciadas. “A 

ciência  moderna  é  talvez  das  mais  antigas  formas  de criação  cultural  referidas  a  esta  lógica 

relutante a âncoras nacionais. Outros campos de produção e circulação cultural,  quer eruditos 

quer  industriais,  apresentam  elementos  do  mesmo  tipo,  e  o  desenvolvimento  de  formas  de 

organização transnacionais” (FORTUNA E SILVA, 2001: 445). 

Portanto,  a  base dinâmica  que envolve  esses  processos  de globalização  é  interpretada 

como  “espacializações  sociais  que  articulam  formas  de  organização  e  interação  social, 

designadamente nas cidades contemporâneas” (Ibid., 446). Nesses espaços faz sentido valorizar a 

metáfora da hibridação, porque assinala bem o surgimento de categorias compósitas, de objetos 

ou situações híbridas que revelam os elementos culturais que neles se combinam. Surgem nessas 

formações zonas de contato, por eles definidas como zonas de intermediação entre entidades e 
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processos,  e  sugerem como  relevantes  a  uma  reflexão  sobre  os  reajustamentos  culturais  da 

globalização e os modos de organização da cultura urbana.

Vamos  destacar  apenas  uma,  das  quatro  zonas  de  intermediação  definidas  por  estes 

autores,  justamente  a  “zona  de  intermediação  das  terceiras  culturas”,  pois  remete  mais 

diretamente  ao  universo  das  indústrias  culturais  contemporâneas.  Essa  forma  de  organização 

social orienta-se pela noção de “terceiras culturas” e confirma-se como território transnacional de 

negociação e resolução de problemas surgidos com a globalização e os contatos interculturais.

As indústrias culturais de hoje são exemplos de protagonismo desse tipo de formação. 

Seus profissionais, em princípio detentores de competências técnicas específicas, vivem “entre 

culturas”  e  estabelecem  comunicação  entre  si  através  da  retradução  dos  seus  sentidos  e 

significados. O universo de suas referências é o de um “cosmopolitismo prático”, um lugar onde 

nunca se está da mesma maneira que estão os cidadãos localizados, nem o lugar tem para aqueles 

o mesmo sentido antropológico e a mesma materialidade que revestem estes.

As formas convergentes traduzidas nas recentes tecnologias de comunicação e informação 

constituem uma  dessas  circunstâncias  de  intermediação  e  contato  entre  os  protagonistas  das 

terceiras culturas, representantes das culturas globais e locais. Atuam como potencializadores de 

renovação das possibilidades de comunicar e alargam os espaços de subjetividade e os universos 

culturais  de referência  e  de influência  dos sujeitos  e  grupos sociais.  Compreende-se que tais 

recursos  definem  um  novo  ethos cosmopolita:  “Com  a  globalização  da  comunicação  e  a 

correspondente difusão dos meios técnicos (máquinas e objetos) e dos conteúdos que a suportam 

(imagem, textos, narrativas) estamos a assistir, hoje, à paulatina constituição de uma espécie de 

novo  ethos cosmopolita” (Ibid.,  450). Um novo  ethos que já figura através da divulgação de 

mensagens e imagens locais  que se propagam e alargam pela via tecnológica a um universo 

amplo de atores.

Mas  a  questão  ressalta  mais  quando  aproximada  do  próprio  contexto  histórico  de 

transformações que afetaram a cultura urbana latino-americana. Quem tem feito esta reflexão, 

salienta  uma  significativa  história  de  dinâmicas  de  incorporação  da  América  Latina  à 

modernidade industrializada e ao mercado internacional, notadamente a partir do início do século 

XX.

A respeito do levantamento desta realidade, tomamos por referência os estudos de Martín-

Barbero.  Este  estudioso da comunicação e  da cultura  identifica  que a  dinâmica  básica  desse 

7



processo  é  de  fragmentação  das  nacionalidades  que  compõem  o  continente  e  de  dispersão, 

provocada pela formação das metrópoles. Contrapondo-se à diversidade gerada por tal dinâmica, 

é que se apresenta por volta dos anos 1930 um projeto modernizador preocupado em readequar 

em algo comum o que estava disperso e desorganizado. Assim,

a  possibilidade  de  ‘formar  nações’  no  sentido  moderno do  termo  passará  pelo 
estabelecimento de mercados nacionais, e estes, por sua vez, serão possíveis em função 
de  seu  ajuste  às  necessidades  e  exigências  do  mercado  internacional.  Esse  modo 
dependente  de  acesso  à  modernidade,  contudo,  tornará  visível  não  só  o 
‘desenvolvimento  desigual’,  a  desigualdade  em que  se  apóia  o  desenvolvimento  do 
capitalismo, mas também a ‘descontinuidade simultânea’  a partir  da qual a América 
Latina vive e leva a cabo sua modernização (MARTÍN-BARBERO, 2001: 225).

Praticamente junto a esse processo de reorganização das economias latino-americanas e 

de reajuste de suas estruturas políticas irrompem as massas nas cidades: “A migração e as novas 

fontes e modos de trabalho trazem consigo a hibridação das classes populares, uma nova forma 

de se fazerem presentes na cidade” (Ibid.:  233). Uma presença, comenta Martín-Barbero, que 

altera o conjunto das formas de vida e de pensamento da sociedade urbana, o conjunto que forma 

a própria fisionomia da cidade. Fato tão decisivo quanto aquela reestruturação, na avaliação deste 

estudioso, foi aproveitado por muitos Estados, que buscaram legitimar seus projetos nacionalistas 

através do apoio das massas populares.

O impacto dessa presença passa a se fazer notar também na precariedade das formas de 

vida dos  pobres  habitantes  das  “invasões” da periferia  e  na  ruptura  ostensiva  das  rotinas  de 

urbanidade dos moradores da área central.  A cidade começava a perder seu centro e a massa 

continuou a invadir  tudo. “Em meio à sua ignorância das normas e ao desafio que sua mera 

presença introduzia, seu desejo mais secreto era alcançar os benefícios que a cidade representava. 

As massas queriam trabalho, saúde, educação e diversão. Mas não podiam reivindicar seu direito 

a esses bens sem massificar tudo” (Ibid.: 234).

As esperanças que moviam as massas em direção às cidades incluíam a possibilidade de 

acesso e ascensão cultural. Eis porque faz sentido dizer que a nova cultura, a cultura de massa, 

mesmo que não constituísse uma cultura voltada às necessidades das massas, já retomava, “desde 

a música até as novelas de rádio e ao cinema, algumas de suas formas de ver o mundo, senti-lo e 

expressá-lo”. Mártin-Barbero (Ibid.: 235).
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São acontecimentos  que se desenrolam acompanhados  por  meio  dos  impactos  que os 

meios massivos causaram a essa nova forma de expressar e viver a cultura. E é justamente nas 

etapas de implantação da mídia e constituição do massivo na América Latina que a música surge 

como modo  de expressar  o  sentimento  de suas  nações.  Martín-Barbero  destaca,  entre  outras 

manifestações,  a música negra no Brasil  como exemplo  dessa busca de se legitimar  social  e 

culturalmente  no  espaço  urbano  moderno,  cuja  emergência  foi  possível  através  de  seu 

entrelaçamento com o disco e o rádio.

É também marcante nessa avaliação a preocupação em pensar a modernização das cidades 

latino-americanas na perspectiva das mudanças referidas à dimensão do que chama de “novos 

modos de estar e sentir-se junto”. O desafio assumido, conforme diz, é o de pensar a cidade a 

partir  das  fraturas  que  a  abalam:  “Elas  enunciam  novos  modos  de  estar  junto:  aqueles 

experimentados pelos cidadãos na heterogênea trama sociocultural  da cidade e nas renovadas 

formas de exclusão social vividas junto a uma enorme diversidade de estilos de vida, modos de 

habitar, estruturas de sentir e narrar” (MARTÍN-BARBERO, 1998-B: 206).

A partir dessa dimensão, portanto, o autor ressalta que, em primeiro plano, associadas às 

transformações  técnico-perceptivas  da  comunicação,  ao  movimento  de  desterritorialização  e 

internacionalização dos mundos simbólicos e aos deslocamentos das fronteiras local e global, 

estão  as  transformações  da  sensibilidade  produzidas  pelos  acelerados  processos  urbanos  de 

modernização e pelos cenários da comunicação que, em suas fragmentações e fluxos, conexões e 

redes, apresentam o que chama de “cidade virtual” (Ibid.).

O sentido dessas mudanças se orienta por aquele movimento de massificação das cidades, 

que o próprio Martín-Barbero acompanha. A chegada da massa ao centro resignifica e impõe uma 

ostensiva ruptura nas formas de urbanidade, representada pelo desejo de ter acesso aos bens que a 

cidade evocava (e continua a evocar). Ao mesmo tempo, é uma cidade que se transformava com a 

aparição  de  numerosas  manifestações  do  folclore  e  da  moderna  cultura  urbana.  Saída  do 

subúrbio, a cultura popular de massa dá forma aos fragmentos da cidade. A urbanização, assim, 

passa a ser sinônimo de massificação estrutural e fragmentação sociocultural.

Provém daí as referências aos processos da explosão espacial da cidade – as conurbações, 

a  diversificação  das  propostas  de  habitação,  a  utilização  da  rua  como  lugar  de  espetáculos, 

esportes  e  comércio,  e  a  destruição  ou  resignificação  do  centro,  que  estão  transformando  a 

configuração da cidade.
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Se, de um lado, urbanização significa acesso aos serviços – água potável, energia, saúde, 

educação –, decomposição das relações patriarcais e certa visibilidade e legitimação das culturas 

populares, de outro significa, também, desenraizamento e crescimento da marginalidade, radical 

separação entre trabalho e vida e perda constante da memória urbana (Ibid.).

As dinâmicas desse processo modernizador de urbanização, sob a pressão da maioria por 

melhores condições de vida, se configurarão nas formas de ação política e participação na cultura 

do  consumo,  comprometidas  com o  modelo  de  comportamento  e  estilos  de  vida  dos  países 

centrais e com as “novas” tecnologias comunicacionais.

Martín-Barbero atentou para duas dimensões reveladoras das mudanças produzidas nesse 

processo de modernização. A primeira se refere ao universo popular, como mundo que atravessa 

a modernização e se torna visível pelo sentido da festa, que integra “sabores culturais e saberes de 

classe,  transações  com  a  indústria  cultural  e  afirmações  étnicas;  visível  também  no  modo 

informal  como  organiza  as  atividades  de  trabalho;  ou,  ainda,  no  modo  de  comunicação,  de 

aspectos irreverente, gracioso e “mexeriqueiro””. Um universo, portanto, tecido em uma trama de 

intercâmbios,  que  articula  ao  mesmo  tempo  os  processos  de  modernização  industrial  e 

tecnológica e as dinâmicas culturais da modernidade. Destaca-se nessa trama de aproximações a 

presença da “tirania da imagem fugaz e sonoridades musicais como única linguagem de fundo” 

(Ibid., 209-11), expressa nas hibridizações desse mundo popular urbano.

A  outra  dimensão  refere-se  ao  mundo  dos  jovens,  como  indivíduos  de  aparências 

desligadas das figuras, estilos e práticas das antigas tradições definidoras da cultura. A evidência 

disto aparece na facilidade que eles apresentam para lidar com os “idiomas da tecnologia”, de 

uma  empatia  quase  imediata  com  a  cultura  tecnológica,  no  manejo  desinibido  com  a 

complexidade das redes de informática.  Mas esta experiência  não só resulta na facilidade de 

relacionar-se com as tecnologias audiovisuais e informáticas, como também na possibilidade de 

expressarem-se através de suas “comunidades hermenêuticas”, lugar onde encontram os relatos e 

as imagens, as sonoridades e os fragmentos de que necessitam para elaborar seu idioma e seu 

ritmo, e daí formular as respostas às novas formas de perceber e narrar a identidade.

III

Comunicação  na cidade -  Tanto  mais  revelador  da  hegemonia  que  o  espaço  urbano 

representa  às  formas  atuais  da  cultura,  é  sua  identificação  a  cada  dia  mais  estreita  com  o 

10



paradigma comunicacional, pois é a partir desse lugar que o caos da cidade tem sido regulado. A 

noção  corresponde  à  condição  informacional  predominante  na  constituição  do  campo 

comunicacional.  Ela  centra-se  no  conceito  de  fluxo,  entendido  como  tráfico  ininterrupto, 

interconexão transparente e circulação constante de veículos, pessoas e informações. O resultado 

disto é  a  construção de  uma sociedade midiatizada,  e  o  que lhe  interessa  é  a  velocidade  da 

circulação.

Da relação que se constrói entre o paradigma informacional e a experiência de viver na 

cidade, o espaço urbano deixa de ser compreendido apenas como o lugar de ocupação, que se 

toma  posse  ou  de  construção,  para  significar  também  um  espaço  comunicacional,  que  liga 

diversos territórios  entre  si  e conecta-os,  em seguida,  ao mundo.  Uma simetria  instituída em 

função da expansão da cidade e do crescimento e adensamento dos meios e das redes eletrônicas. 

“Se as novas condições de vida na cidade exigem a reinvenção dos laços sociais e culturais, são 

as redes audiovisuais que efetuam, a partir de sua própria lógica, uma nova diagramação dos  

espaços e intercâmbios urbanos” (MARTÍN-BARBERO, 1998-B: 215).

Isso é que constitui a força e a eficácia de sua “cidade virtual”, pois é uma cidade cuja 

vida se constrói entretecida pelos fluxos informáticos e pelas imagens televisivas,  dotados de 

poder para acelerar, amplificar e aprofundar as tendências estruturais da sociedade de hoje. O 

desequilíbrio e a desorganização urbanos, gerados por um tipo de urbanização que se poderá 

dizer irracional, parecem, de alguma forma, compensados por esse regime comunicacional das 

redes eletrônicas. É nessa ocasião que o rádio e a televisão acabam aparecendo como dispositivos 

de  comunicação  alternativos,  fornecendo  possibilidades  de  saída  do  isolamento  a  que  as 

populações estão sujeitas e estabelecendo vínculos culturais comuns com a maioria da população.

São esses dispositivos eletrônicos de informação e comunicação que conectam a estrutura 

comunicativa da televisão aos processos de fragmentação e de fluxo que ordenam a nova cidade. 

A  televisão  de  nossos  dias  absorve  e  consagra  a  experiência  doméstica  e  domesticada  de 

participação na cidade, que as pessoas exercem de casa, cotidianamente. “Constituída no centro 

das rotinas que dão ritmo ao cotidiano (...), no dispositivo de garantia da identidade individual 

(...)  – o terminal  de videotexto,  a  videocompra,  o correio eletrônico  e a teleconferência  –,  a 

televisão converte o espaço doméstico em território virtual” (Ibid., 219). Daí porque se fala em 

fragmentação, pois liga a desagregação social e a vida atomizada da cidade ao modo privado de 

assistir  à  televisão.  E  é  fluxo  televisivo,  pois  atua  como  dispositivo  complementar  da 
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descontinuidade espacial da cena doméstica, além de pulverizar o tempo que produz a aceleração 

do  presente,  a  contração  do  atual,  transformando  o  tempo  extensivo  da  história  em  tempo 

intensivo da instantaneidade. “Isto afeta o discurso da informação – cada dia mais perto, temporal 

e  expressivamente,  do  discurso  da  publicidade  –,  (...)  e  a  forma  de  representação:  o  que  o 

telespectador retém é mais o fluxo ininterrupto das imagens do que o conteúdo de seu discurso” 

(Ibid., 220).

Provenientes também das dinâmicas características da relação entre a cidade e a cultura, 

surgem os procedimentos de “fusões” comunicacionais, como estruturas e práticas geradas pelos 

processos  de  hibridação  (CANCLINI,  2003).  Correspondem  a  certos  tipos  de  resposta 

concretizada de fusão de estruturas ou práticas sociais discretas para gerar novas estruturas e 

novas práticas, formuladas por esses processos; acontecimentos que podem ocorrer até mesmo de 

modo não planejado ou resultarem de forma imprevista de processos migratórios, turísticos e de 

intercâmbio econômico ou comunicacional. Em Belém, o tecnobrega é prática sociocultural deste 

tipo, a fusão musical realizada que exacerba os cruzamentos e os reconverte em produtos. “Cria-

se” uma música midiática, explorando montagens de fragmentos de imagens e sons midiáticos. 

Concretiza-se  uma  produção  de  cruzamentos  de  materiais  multimídias.  Reconversão  indica, 

assim, a utilização produtiva de saberes e costumes anteriores em novos contextos, como recursos 

para hibridar-se, cujo significado cultural mostra-se adequado

para explicar as estratégias mediante as quais um pintor se converte em designer, ou as 
burguesias  nacionais  adquirem  os  idiomas  e  outras  competências  necessárias  para 
reinvestir  seus  capitais  econômicos  e  simbólicos  em  circuitos  transnacionais  (...). 
Também são encontradas estratégias de reconversão econômica e simbólica em setores 
populares: os migrantes camponeses que adaptam seus saberes para trabalhar e consumir 
na cidade ou que vinculam seu artesanato a usos modernos para interessar compradores 
urbanos; os operários que reformulam sua cultura de trabalho ante as novas tecnologias 
produtivas;  os  movimentos  indígenas  que  reinserem  suas  demandas  na  política 
transnacional  ou  em um discursos  ecológico  e  aprendem  a  comunicá-las  por  rádio, 
televisão e internet. Por essas razões, sustento que o objeto de estudo não é a hibridez, 
mas, sim, os processos de hibridação. A análise empírica desses processos, articulados 
com estratégias de reconversão, demonstra que a hibridação interessa tanto aos setores 
hegemônicos  como  aos  populares  que  querem  apropriar-se  dos  benefícios  da 
modernidade (CANCLINI, 2003: XXII).

Em nosso objeto, correspondem a práticas de reconversão econômica e simbólica de uma 

categoria específica de trabalhadores do rádio – chamados antigamente de controlistas, hoje, de 

operadores de áudio e/ou DJs de aparelhagem – e de músicos, artistas e produtores de festas de 
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brega.  A  reconversão,  como  termo  para  hibridar-se,  serve,  então,  para  explicar  estratégias 

mediante as quais um DJ se converte em artista musical; ou, explicar como Casas de festas de 

brega (antigos “cabarés”, “gafieiras”, ou “bregões”), com ampla pista para dançar e seu palco 

frontal (tipo italiano) para músicos e cantores se exibirem são reinseridos em novas condições de 

produção e mercado, isto é, em festas de tecnobrega, e o antigo palco, reconvertido em “altar 

sonoro”, em altar midiático.

Por tudo isso, é que propomos considerar a música brega de Belém como representativa 

da  realidade  relacionada  à  situação  da  cultura  na  dimensão  da  paisagem  espacial 

(midiática/virtual) das cidades. Mediador da articulação da indústria cultural da música local e as 

festas de aparelhagem, o brega representa atualmente um dos produtos de maior expressão da 

vida  cultural  desse  lugar.  É  a  identificação  deste  conjunto  de  práticas  culturais típicas  na 

paisagem urbana belenense, conjugação de empreendimento econômico e lazer que constitui para 

Maurício Costa (2007) o circuito de festas que caracteriza e atravessa a configuração espacial da 

cidade.  Aparelhagens  eletrônicas  de  som,  casas  de  festa  e  público  são  os  elementos  que 

manifestam,  por  suas  relações,  as  características  gerais  e  a  presença  na  cidade  deste  que  é 

denominado  de  circuito  bregueiro  de  Belém,  do  Pará  (COSTA,  2007:  83).  Uma  de  suas 

características fundamental é a presença de inúmeras festas com semelhante conteúdo musical em 

diversos pontos deste espaço urbano.

Em nosso entendimento, o sentido histórico do repertório temático de um modelo festivo 

que  se  constrói  na  dimensão  do  espaço  urbano,  as  nuances  características  do  tecnobrega, 

reveladas no circuito específico de suas festas, a perspectiva de múltiplos planos e escalas na 

cidade, conformadora deste circuito bregueiro, e o campo do empreendimento musical como um 

pólo relacional necessário à compreensão deste sentido, demonstram também, enquanto práticas  

culturais, algumas das condições que têm provocado a emergência do acontecimento da música 

midiática do  tecnobrega.  Pela  atualidade  e  originalidade  de compreensão  do conjunto  destas 

práticas, o trabalho de Maurício Costa (2007) nos serve de principal referência.

A  indústria  cultural  local  do  tecnobrega  paraense,  como  campo  mesmo  de 

empreendimento  musical  é  um dos pólos  da relação que se tem estabelecido  com o circuito 

bregueiro  na  manifestação  do  modelo  festivo  típico  da  cidade  de  Belém.  Em  um  processo 

histórico de consolidação desta indústria erigido prioritariamente em torno da música brega, tal 

dinâmica se desenvolve em complexas relações entre o que se reconhece por cultura de massa e 
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as reverberações do universo do popular, e, em conseqüência, numa visão de “massa” como um 

universo heterogêneo, onde as expressões dos diversos grupos sociais que dela fazem parte e a 

produção  cultural  se  retroalimentam  mutuamente.  A  indústria  cultural  da  música  brega  é 

apropriada  pelo  público  de  Belém nesse  sentido  multifacetado  e  com o significado  de  estar 

associada  à  criação  por  artistas  locais,  produzida  em  estúdios  também  aqui  localizados  e 

difundida na região e para o resto do país. Daí o estado do Pará aparecer como o centro de 

produção e difusão da música brega:

O surgimento de uma indústria cultural situada em Belém, representada pela articulação 
entre  estúdios  de  gravação,  rádios,  lojas  de  discos,  dentre  outros,  fomentou  uma 
identidade  deste  estilo  musical  com  um público  consumidor  mais  ou  menos  típico. 
Como resultado, surgem as evocações dos apreciadores do brega e de membros da mass 
media local deste estilo musical como representante da “identidade regional”.  Isto se 
explica tanto pelo ponto de vista da ação e interesse empresarial,  quanto pela forma 
como a música brega foi apropriada pelo seu público (COSTA, 2007: 56-7).

Portanto, a constituição da música brega de Belém que a torna em exemplo de produto e 

bem de consumo típico da “cultura popular de massa” está imbricada na perspectiva que articula 

as situações concretas e as representações simbólicas coletivas às relações sociais que organizam 

a indústria cultural  local.  Produção e consumo a ela estão ligados, o circuito empresarial  das 

festas de brega e o circuito de lazer do público estão em aliança.

Desde a época dos “bolerões” dos anos 50 e 60 até o brega dos anos 80, 90 e 2000, tal  
expressão musical nunca deixou de fazer parte de uma ação empresarial marcada pela 
produção  em  série  e  pelas  preocupações  com  a  circulação.  Por  outro  lado,  seus 
referenciais artísticos assumiam e assumem uma clara identidade com o lazer popular da 
cidade. Mais do que isto, grande parte deste empreendimento musical foi originado nas 
periferias da cidade. É nos bairros periféricos que estão localizados muitos estúdios de 
gravação e onde moram algumas “estrelas” do brega, permanecendo, portanto, afinados 
com as expectativas de seu público consumidor imediato (COSTA, 2007: 59).

Determinante  para  a  definição  dos  caminhos  trilhados  por  essa  indústria  cultural  é  a 

relação entre público, casas de festa e aparelhagens sonoras que recorta a disposição espacial da 

cidade,  destacada  que  é  do  núcleo  comum  das  festas  de  brega  –  periferia,  lazer  e  ações 

empresariais que atendem ao mercado deste lazer.

Equipamentos  de sonorização autônoma das festas e elo fundamental  de ligação entre 

lazer e empreendimento festivo, as aparelhagens sonoras nas festas de brega servem para que se 

planeje o lançamento de uma música e se alcance popularização,  o almejado sucesso. Assim 
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sendo,  a  relação público  e  aparelhagem participa  de forma  ativa  do processo de produção e 

difusão da música local; prática cultural que ressalta o revezamento entre lazer e empreendimento 

na criação e na reprodução do estilo musical.

Já as casas de festa, termo sugerido por Costa (2007), indicam as diversas designações de 

estabelecimentos  especializados,  ligados  ao  circuito  bregueiro.  Sede  –  de  sindicatos,  de 

associações profissionais e de clubes da cidade – seria a mais antiga e original forma empregada 

na cidade que indica as casas de festa voltadas ao lazer das classes populares; os “bregões” são a 

ampliação  do  formato  da  sede  para  os  espaços  improvisados  dos  galpões  e  arenas,  visando 

abrigar as apresentações de aparelhagens; os terreiros são os arraiais juninos organizados na área 

livre das ruas; e os balneários são os clubes campestres, com piscinas ou igarapés, de sindicatos, 

empresas, associações profissionais e particulares. Importante destacar nestes diversos formatos, 

a classificação de casas de festa, e que com isso vem demonstrar a distribuição nos espaços que 

formam a  cidade.  As  “casas  de  nome”  são  estabelecimentos  que  excepcionalmente  realizam 

festas de brega, localizadas nas áreas nobres e centrais da cidade, e as casas de festa de brega, 

especializadas nas apresentações de aparelhagens e localizadas nos bairros periféricos e regiões 

que formam a metrópole. Essas disposições indicam a composição de uma rede de casas de festas 

espalhadas  pela  cidade,  que  vai  dos  bairros  periféricos  mais  próximos  aos  do  centro  até  a 

periferia mais afastada deste centro. De qualquer modo,

o circuito  bregueiro  possui  diversas  facetas,  dependendo  da  conjunção  que  há entre 
determinados tipos de casas de festa e de aparelhagens na promoção de eventos. Aliás, a 
diversidade é uma propriedade deste circuito. Cada bairro de Belém possui seu conjunto 
de sedes (e, em alguns casos, balneários) específicas, o que caracteriza a existência de 
um circuito particular de festas (Ibid., 160).

Quanto  à  perspectiva  de  múltiplos  planos  e  escalas  observadas  dentro  do  circuito, 

projetada  pela  aliança  entre  produção  musical  e  modelo  festivo,  uma  variedade  de  tipos 

particulares de festas e de público pode ser reconhecida em seu interior. As festas de tecnobrega é 

um desses eventos.

O tecnobrega  é um ritmo variante  do brega  que combina a sua “batida  típica”  com 
elementos do teclado e da mesa do som. Nos últimos anos, o tecnobrega assumiu grande 
importância  o  mercado  musical  deste  estilo,  não  só  por  conta  do  interesse  de 
compositores e músicos, mas principalmente pelo surgimentos de um tipo de festa de 
brega cuja marca principal é a apresentação dos tecnobregas mais recentes e de sucesso 
pelas aparelhagens. (...). No entanto, sua marca principal está na eleição desta variação 
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rítmica ligada a um público específico: os fãs-clubes de aparelhagem e demais jovens 
(entre 14 e 25 anos na maioria) não integrantes de fãs-clubes (COSTA, 2007: 200).

De nosso interesse, destacamos as unidades de controle como nuance característica e de 

atração das atenções do público nesse tipo de evento. Elas constituem a manifestação midiática 

do altar sonoro, evocação publicitária adotada pela aparelhagem sonora Tupinambá3. Nelas estão 

instalados os monitores de televisão ou telão de  leds,  computadores e laptops que contêm os 

arquivos  com  as  músicas  a  serem  executadas  na  festa,  os  equalizadores,  as  potências,  os 

mixadores, a câmara de eco, a bateria eletrônica, os letreiros fixos e eletrônicos, a câmara digital 

que registra a festa, o canhão de fumaça, de fogos in-door e projeção de raio-laser, etc. Nas festas 

de tecnobrega, a necessidade de acompanhar as novidades da “corrida tecnológica” ressalta cada 

vez mais a proposta que sobressai e privilegia suas intenções visual e midiática.

Enfim, é como prática cultural que a festa de brega, percebida em sua dimensão histórica 

e social,  constrói um modelo de festejar, reconhecido amplamente na cidade de Belém e cuja 

dimensão a recorta tanto materialmente como simbolicamente. Parte dos sentidos nele evocados 

estão compreendidos nos elementos e estratégias que acabamos de apresentar, mas extensivos 

necessariamente ao rádio, à tevê, à internet e a diversos tipos de meios de comunicação.
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