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Resumo 

Este artigo apresenta alguns resultados da pesquisa em curso que vem analisando os usos de áreas da 
cidade por práticas musicais-midiáticas e elementos da economia cultural de um circuito “autoral” e 
“alternativo” em expansão em São Paulo, o que inclui também práticas de sociabilidade/socialidade 
e identificações e relações com noções de criatividade, empreendedorismo cultural e ação política. 
Aqui analisamos duas áreas da cidade: a Vila Madalena e seu entorno e a região do Bixiga, buscando 
compreender articulações, conflitos, aspectos complementares e também disjuntivos entre estes 
circuitos musicais em suas territorialidades e na relação com a cidade e seus usos constituindo 
identidades e socialidades urbanas. 
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Este artigo apresenta alguns resultados da pesquisa em curso que tem como objetivo 

cartografar e analisar usos de áreas da cidade e elementos da economia musical de um circuito 

“autoral” e “alternativo” em expansão em São Paulo, o que inclui também práticas de 

sociabilidade/socialidade e identificações e relações com noções de criatividade, empreendedorismo 

cultural e ação política. Privilegiamos duas áreas da cidade: a Vila Madalena e seu entorno e a região 

do chamado “centro velho” (aqui, especialmente o Bixiga), buscando compreender articulações, 

conflitos, aspectos complementares, articulados e também disjuntivos e divergentes entre estes 

circuitos musicais em suas territorialidades e na relação com a cidade e seus usos constituindo 

identidades e socialidades urbanas; nas relações com as variadas institucionalidades; nas estéticas e 

performances musicais aí presentes; nas formas de se organizarem, gestarem, realizarem e divulgarem 

e seus eventos e atividades musicais que incluem festas, apresentações musicais e shows.  

 Não se pretende aqui realizar um estudo exaustivo ou definitivo sobre todas as práticas 

musicais alternativas, autorais ou até independentes da cidade de São Paulo. Ainda que saibamos que 

existem de maneira potente e expressiva práticas musicais 

alternativas/independentes/autorais/resistentes em outras áreas da cidade e, particularmente, nas 

periferias, uma atenção a estas localidades e circuitos deverá ganhar atenção em desdobramentos 

                                                 
1Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.  
2 Professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Midiática da UNIP, 
simonelp@uol.com.br 
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futuros desta pesquisa. Apenas esboçamos os itinerários da pesquisa em curso3 que vem 

cartografando práticas musicais-midiáticas de alguns coletivos e atores ligados à música e à cultura 

(que se mostram em articulação com outros coletivos que atuam nas causas migrantes, pelo direito à 

cidade, entre outras) que vêm centrando suas ações nestas duas áreas da cidade.  

Utilizamos aqui as contribuições de Haesbaert (2002; 2014) para pensar os espaços da cidade 

valendo-nos do conceito de território e região. Segundo o autor, diante da diversidade global-

fragmentadora do mundo contemporâneo a noção de região deve utilizar critérios mais flexíveis que 

aqueles da Geografia tradicional. Para além da contiguidade espacial, coesão social, cultural e 

geográfica, a noção de região que aqui nos interessa tenta reconhecer sua característica de “arte-fato” 

ou seja, tanto como fato quanto como artifício, em que se vislumbram questões políticas de poder e 

conflito e em que a região é produto e produtora das imbricações entre aspectos locais e globais, 

gerando suas especificidades como produto e produtora de sujeitos sociais que nela atuam. Neste 

sentido é que elencamos a Vila Madalena e entorno e as áreas do centro antigo como o Bixiga como 

lócus de análise, mesmo estão cientes de suas diferenciações internas e a presença de muitas cenas e 

circuitos musicais diferentes em cada uma delas, pois acreditamos – em diálogo com Haesbaert – que 

podemos interpretar ali coerências materiais e simbólicas, traçando linhas capazes de gerar sentidos 

a estas localidades (HAESBAERT, 2014). 

Se os territórios, fronteiras e áreas espaciais da cidade não podem ser encarados como 

estanques, fixos, bem como as lógicas culturais que os caracterizam, mas sim como territórios-rede 

interconectados (HAESBAERT, 2002), os nomadismos físicos dos grupos pela cidade, bem como 

um nomadismo simbólico articulado ao componente midiático da experiência urbana, se impõem no 

que aqui analisamos. Compreendemos, assim, que estas duas localidades paulistanas escolhidas não 

se encontram apartados como territórios fixos e fechados; pensamos, sim, na existência de uma 

intensa relação entre atores - seja o público frequentador, sejam os produtores – num fluxo entre 

estéticas e práticas musicais (que envolvem produção e consumo) e entre formas de promover a 

cultura e a musicalidade entre estas territorialidades, ainda que guardem diferenças. 

 É possível verificar que nos circuitos musicais (HERSCHMANN, 2013) da região da Vila 

Madalena bem como da região do Baixo Augusta foi surgindo desde os anos 2000, uma atuação de 

DJs e uma cultura do vinil que passaram a resgatar, atualizar e ressignificar produções musicais de 

décadas passadas (GALLETTA, 2016; CARVALHO, 2016), aproveitando-se da internet como 

importante lócus de pesquisa musical, downloads e do acesso a uma coleção sonora que permite o 

conhecimento e escuta do Outro, distante temporal ou espacialmente. Foi se destacando aí a presença 

                                                 
3 Pesquisa de Pós-Doutorado (2016/2017) realizada no PPG Comunicação da UFRJ, sob supervisão do Prof. Dr. Micael 
Herschmann. 
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de festas e eventos ligados à produções musicais com forte viés de música brasileira e de outras 

expressões musicais ligadas a certas noções de “raízes” hibridadas a ritmos e sonoridades mais 

cosmopolitas e globais. Não por acaso, o que percebemos nas festas que analisamos na atualidade é 

um marcante elemento de mesclas entre musicalidades brasileiras, africanas e “latinas”, em forma de 

afrobeats, baiões, sambarocks, reggaes, skas, dubs, chichas, cumbias e outros grooves pouco 

conhecidos, das quais trataremos a frente. 

Herschmann e Fernandes (2014) apontam para a diversificação de formas e estratégias que os 

atores ligados à música e cultura nas cidades têm inventado para viver e criar em ambientes de crise 

da indústria musical. Os autores apontam para circuitos colaborativos ou de criação de espaços nas 

ruas da cidade (no caso, o centro do Rio de Janeiro) como forma de ativismo musical não 

necessariamente ligado ao assim chamado “setor independente da música”, mas realizada pelos 

jovens e seus coletivos criando formas alternativas de socialidades, afetos e usos do espaço público.  

Nos eventos e práticas musicais-midiáticas destes circuitos analisados em São Paulo (em 

ambas as regiões) percebemos aspectos análogos, ainda que não sejam realizadas apenas no espaço 

público stricto sensu4, mas em locais fechados e privados, contando com estas formas de 

associativismo juvenil, em que dimensões lúdicas e estéticas mostram-se articuladas a um conteúdo 

político seja na forma de ocupar espaços da cidade e de ativar estilos musicais pouco difundidos pela 

grande mídia e que se mostram como uma certa “resistência de culturas excluídas ou marginais”5, 

seja na forma de estetizar o corpo ou performatizar suas identidades. 

 

Festas e coletivos no centro expandido de São Paulo 

O Bixiga tem despertado a atenção de produtores culturais e musicais, grupos de 

frequentadores e até de certas áreas da imprensa, por ser uma região da cidade que havendo ficado 

com sua noite e espaços musicais abandonados nas últimas duas décadas6, está vendo nascer e 

florescer espaços e seus usos que atestam uma reinvenção deste território. Bares, espaços culturais e 

ateliês têm se instalado em imóveis antigos, atraindo públicos da Vila Madalena e do Baixo Augusta. 

A Casa Barbosa, dedicada às rodas de samba, noites de jazz e vinil e cadeiras nas calçadas é um 

exemplo, bem como a casa de do artista multimídia Renato Larini (Espaço Zebra), que funciona como 

ateliê todos os dias e abre ao público em alguns dias da semana como espaço para eventos e speakeasy 

                                                 
4 Concordamos aqui com Delgado Ruiz (2013, p. 283) quando salienta que espaços públicos são espaços de “accesibilidad 
generalizada, cuyos protagonistas son individuos que no se conocen entre sí, que mantienen relaciones inestables y 
efímeras”. Assim, alguns bares, discotecas, centros culturais, podem ser considerados espaço públicos, pois resultam das 
práticas que ali ocorrem, um produto dos usos que recebe em usos públicos de locais privados.  
5 Disponível em: http://www.tropicaos.com.br/sobre-nos-pg-33d8b Acesso em Julho 2016. 
6 Claro que a atividade gastronômica das cantinas, a dos teatros e a da Feira de Antiguidades do Bixiga nos finais de 
semana nunca cessaram. Nos referimos aqui especificamente ao circuito musical alternativo. 
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(espécie de bar secreto, apenas para os que conhecem). Além disso há ações que já vem ocorrendo há 

alguns anos, como a música ao vivo mensal da Escadaria do Bixiga, que aos domingos traz aulas de 

dança e jam sessions sempre com música ao vivo.  

Neste contexto se destaca ainda a presença do Al Janiah, bar/restaurante, centro cultural e 

local de resistência de refugiados palestinos e sírios. Antes localizado nas imediações da Avenida 

Nove de Julho, transferiu-se este ano para o Bixiga num espaço maior trazendo ainda mais atividades 

culturais e políticas (como rodas de debates sobre feminismo, refugiados e migrações, questões do 

ativismo negro, lançamento de livros, oficinas de literatura), festas e apresentações musicais 

alternativas, se articulando a coletivos da periferia que se utilizam deste espaço para realizar festas 

de black music e rap7. Não distante dali está o Mundo Pensante, que em 2017 abriu um novo e maior 

espaço no bairro – sem abandonar o antigo espaço, agora chamado Mundo Pensante Lab – e que vem 

desde 2012 abrigando música ao vivo, festas, exposições, ensaios de bandas iniciantes, palestras e 

cursos de filosofia. O Mundo Pensante tem sido um espaço importante para catalisar atividades 

culturais na região do Bixiga, abrigando festas cada vez mais expressivas destas atividades da região 

que analisamos. 

Estas atividades nos ajudam a compreender uma certa noção de circuito (Herschmann, 2013) 

que vai se formando na região, estimulada por produtores em busca de aluguéis mais baratos, bem 

como um público que, se a imprensa qualifica como hipster de maneira pejorativa8, sabemos que não 

pode ser compreendido em termos absolutos ou nos termos das subculturas do Norte global, mas que 

revelam cosmopolitismos de estilos, gostos e identidades, mescladas às valorizações das culturais 

mais locais, da música brasileira e latina, bem como sentidos políticos.  

Um circuito de festas de música “alternativa” (termo usado pelos próprios agentes) vem 

ocupando espaços nas áreas centrais da cidade de São Paulo, não apenas no Bixiga, mas também no 

próprio centro e na Barra Funda. Idealizadas e realizadas por coletivos juvenis que atuam no campo 

da produção cultural na cidade, são eventos que contam com projeção de vídeos e música produzida 

por DJs que atuam transversalmente em diversos coletivos e circuitos musicais. As festas e coletivos 

que analisamos tem ocupado espaços musicais principalmente no Bixiga e na Barra Funda. Algumas 

delas são Calefação Tropicaos, Noche Latina, Fuleragem, Batmacumba, Baile Sagarana, Macumbia, 

Não sou daqui; Black Aipim; La Pachanga; Latinafrica; Sonido Trópico; La Tabaquera (esta 

                                                 
7 Em outro artigo (PEREIRA, 2017), analisamos as formas reticulares com se se organizam os coletivos ligados à música 
com outros coletivos ligados às causas migrantes, feministas, étnicas, pelo direito à cidade, pela inclusão digital, 
articulando diferentes regiões da cidade, em que o Al Janiah surge como um importantes epicentro ou nó desta grande 
rede. Lembramos ainda que no ano de 2017, o Al Janiah teve seu primeiro bloco de Carnaval desfilando pelas ruas do 
Bixiga chamado “Eita, fudeu”, com bandeiras da Palestina, e música árabe, latina e brasileira. 
8 “Bar de refugiados, discos de vinil e papo cabeça: Bixiga é o novo point hipster de SP”, por Paulo Sampaio. 
Disponível em: https://paulosampaio.blogosfera.uol.com.br/2017/04/04/bar-de-refugiados-discos-de-vinil-e-papo-
cabeca-bixiga-e-o-novo-point-hipster-de-sp/ 
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originária do Recife, mas que traz características e locais de realização muito semelhantes a estas aqui 

mencionadas). 

Estas festas se inserem num movimento mais amplo de festas independentes e underground 

de música eletrônica de variadas vertentes e estilos que vem ocorrendo em São Paulo, acontecendo 

mensalmente, bimestralmente ou de forma esporádica de maneira mais artesanal, fora de casas 

noturnas ou bares9. Algumas destas festas são: Mamba Negra, Tantsa, Vampire Haus, Capslock, entre 

outras. Ocorrendo em ruas e praças ou ainda ocupando galpões, fábricas ou imóveis abandonados ou 

com problemas de IPTU e documentação, os coletivos que organizam estas festas têm que buscar 

autorizações e alvarás para cada um dos eventos. Esta tarefa se tornou mais difícil e burocrática na 

atual gestão da Prefeitura de São Paulo a partir de 2017, em que as leis de alvará e uso do espaço 

público se tornaram mais rígidas e proibitivas. Lembremos ainda que desde 2015 ocorre a SP na Rua, 

evento organizado pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, reunindo coletivos, núcleos e 

artistas em ruas e pontos históricos do Centro antigo10, comemorando o Mês da Cultura Independente 

(MCI) que existe há 10 anos.  

Embora não possam ser encaixadas sob o rótulo de música eletrônica, as festas que aqui 

analisamos mantém relações com estas festas descritas acima, seja pelos organizadores serem comuns 

em ambos os circuitos e atuarem em diversas formas de colaboração, seja por que muitas vezes alguns 

estilos musicais se mesclam. As festas discutidas e interpretadas nesta pesquisa mostram alguns 

pontos em comum: uma busca de matrizes musicais e culturais afrolatinas (QUINTERO-RIVERA, 

1998), conectando música brasileira, caribenha, andina e africana; mesclas de estéticas pop, funk e 

dub com musicalidades tradicionais em ritmos dançantes; atuação de parcelas de jovens das camadas 

médias interessados ou engajados em estilos de vida e de consumo cultural/material ligados a um 

certo estilo de vida  “alternativo” que se evidencia em gostos musicais, vestuário, alimentação, 

posturas políticas11, etc.; e as formas colaborativas, associativas e auto gestoras de produção dos 

eventos, em diferentes articulações com coletivos que atuam na área cultural.  

                                                 
9 “Com festas de dub a techno, SP na Rua comprovou que São Paulo pode ser a cidade mais legal do mundo”, por Claudia 
Assef. Disponível em: https://musicnonstop.uol.com.br/com-festas-de-dub-a-techno-sp-na-rua-comprovou-que-sao-
paulo-pode-ser-a-cidade-mais-legal-do-mundo/ 
10 Segundo Assef (2016), no ano de 2016 a Secretaria recebeu quase 300 inscrições para participar do evento SP na Rua, 
tendo escolhido 57 propostas que foram divididas entre 25 espaços e ações itinerantes. Com duração de mais de 10 horas, 
o evento conta com música, projeções, instalações e intervenções artísticas. O evento do ano de 2017 ainda não foi 
confirmado. 
11 Na fala dos organizadores do Baile Sagarana: “Nosso baile, brothers e sisters, é para todxs. Aqui, machismo, racismo, 
lgbtfobia passam longe. O que a gente quer é trocar, respeitar e lutar. Toda forma de opressão é repudiada. Xô!”.  
Disponível em: <http://www.palcoalternativo.com.br/2017/04/13/baile-sagarana-chega-a-sua-10a-edicao-no-bar-dos-
refugiados/> Acesso em Junho de 2017. 
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Se a área central da cidade e seus entornos sofre há décadas com a falta de investimentos e 

interesse público e privado por um deslocamento de centralidades na cidade, salientamos que em 

paralelo a estes planejamentos e organizações dos espaços da cidade pela racionalidade técnica e 

economicista, está também a ação de atores que, a despeito da ordem fazem usos astuciosos dos 

lugares da cidade, apropriando-se, trazendo vida e ressignificando  territórios, numa apropriação que 

inclui subjetividades, experiências e disputas reais e simbólicas na qual ruas, bares, galpões 

abandonados, praças, esquinas, tornam-se marcos e estão carregados de experiências, sentidos e usos 

políticos. Os territórios não existem em si, mas nos seus usos, forjados pela ação dos grupos no 

exercício da vida. Como código a ser lido, o espaço urbano forja-se no cotidiano e seus conflitos, o 

que aponta para a necessidade de entender seus processos de territorialização, reterritorialização e 

multiterritorialidades (SANTOS et al, 2006; HAESBAERT, 2002 e 2014; ROLNIK, 1992). Neste 

sentido é que vamos interpretando o uso cada vez maior de locais (bares, antigas boites, novos 

espaços) do “centro velho” de São Paulo para a promoção de festas e eventos por coletivos juvenis 

ligados à produção artística e musical na cidade. 

Muitos dos jovens que promovem estas festas aqui contempladas vivem nesta área da cidade. 

E há uma explícita intenção de reabitar estes locais, levando um público cada vez maior a esta área 

urbana “abandonada” pelos investimentos públicos e privados no que tange ao lazer (com poucas 

exceções). Ao mesmo tempo, por ser central e possuir ampla rede de transporte público, é visto como 

um local que pode agregar um público grande e de várias partes da cidade. A valorização da área 

central da cidade seria uma forma de democratização dos espaços urbanos, que teriam melhor acesso 

para um número maior de pessoas, possuindo entradas mais baratas por serem realizadas em locais 

da cidade com alugueis e preços mais baixos. O que temos verificado é que estas áreas da cidade e 

seus coletivos não se encontram circunscritos, mas em múltiplas formas de associação e colaboração, 

mantendo relações ainda com coletivos ligados aos movimentos LGBT, de ativismo migrante e 

étnico, enfatizando em seus flyers e releases de divulgação uma cultura da tolerância, pluralismo e 

diversidade12.  

Note-se ainda o Fatiado Discos e o Sobrado que não se localizam na área central da cidade e 

sim na zona oeste, perto da Vila Madalena. Destacamos o quanto estas territorialidades da cidade 

mantem relações, uma vez que os sujeitos analisados atuam em coletivos que mantêm conexão entre 

ações culturais em ambas a as áreas da cidade (bem como em outras, na periferia). Vale lembrar ainda 

que o Fatiado Discos, além das festas e da venda de LPs (trata-se originalmente de uma loja de vinis), 

possui também uma associação com coletivos de migrantes e refugiados em São Paulo (como o Terra 

                                                 
12 Como nas festas feitas por mulheres Feminine Hi-Fi e Mamba Negra; ou nas festas feitas por DJs imigrantes, como 
Não sou daqui. 
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Livre e a Ocupação Leila Khaled), organizando todas as terças-feiras o “Jantar dos Refugiados”, com 

comida feita pelos migrantes e renda destinada a este movimento. Esta capilaridade das ações e das 

vinculações entre os grupos juvenis, seus interesses e ativismos nos levam a apensar nas formas de 

associações que os atores estabelecem na criação de vínculos sociais que, longe de serem fortuitos, 

efêmeros ou apolíticos, demonstram maneiras outras de convívio, ação política e formas de 

experimentar as culturas urbanas na atualidade. Uma conexão vai se formando, na qual uma rede 

dinâmica tecida de muitos vínculos sociais e culturais e aberta a outras redes (com conexão ampliada 

pelas redes sociais digitais) se constitui em torno de produtos artísticos transdisciplinares, onde a 

música parece catalisar outras ações políticas. 

Itinerantes, as festas são realizadas com frequência mensal ou bimestral em espaços diferentes 

que circundam o centro antigo de São Paulo (e às vezes em áreas da zona oeste da cidade, perfazendo 

um circuito de áreas não contíguas), que articula aspectos da produção, consumo, economia política 

da cultura e da música nas cidades num movimento articulado de, segundo os 

organizadores/produtores, democratizar o acesso à cultura, música e lazer a um maior número de 

pessoas. A organização, divulgação (quase exclusivamente feita pelas redes sociais) e realização dos 

eventos estão à cargo de coletivos que trabalham com produção cultural na cidade, em redes de 

colaboração e associativismo que conjuga a produção de eventos, debates, cursos, organização de 

festas, bem como busca de patrocínios junto a empresas privadas e participação em editais públicos 

de apoio à cultura e juventude. 

Para muitos destes produtores das festas e integrantes dos coletivos, para além de sustento, 

seu trabalho é de ativismo político e cultural. Vão surgindo, assim, importantes questões para 

compreendermos aspectos das experiências juvenis em culturas midiáticas e cidades globais como 

São Paulo, em que sentidos políticos não se encontram separados dos elementos ligados à estética e 

ao empreendedorismo cultural em seus projetos de vida, algo muito positivado nas falas de alguns 

destes jovens. Garcia Canclini et al (2012) atentam para as experiências juvenis em cidades como 

Cidade do México e Madri, apontando para o quanto jovens de camadas medias, com conhecimentos 

em tecnologia e algum nível educacional tem reconfigurado as cenas e circuitos culturais destas 

localidades, atuando como empreendedores culturais que, na conjuntura atual de precarização dos 

empregos, desenvolvem atividades ligadas ao mundo da cultura e do urbano (música, design, 

editoração, artes plásticas, etc.) trabalhando por projetos temporários, em redes associativas, em 

forma de colaboração, autogestão e compartilhamentos de expertises em que a clássica divisão entre 

produtores e consumidores já não se mostra tão evidente.  

No contexto analisado em São Paulo verificamos realidades semelhantes, onde o público das 

festas também é coprodutor destes eventos, seja porque são músicos ou DJs amadores que também 
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tocam em outras festas e eventos, e usam remixes, samplers e apropriações dos sets de outros DJs e 

músicos, seja porque participam de crowdfundings para sua viabilização, em projetos musicais que 

vão se urdindo e criando vínculos sociais entre artistas, Djs, amadores, mediadores, frequentadores 

(WOODSIDE e JIMENEZ, 2012).  

Alguns dos locais que sediam estas festas são espaços pequenos que comportam até 250 

pessoas, atuando no circuito de festas, colaborando na promoção e divulgação do trabalho destes 

coletivos. Abrem espaço para que se organizem as festas, cobrando as bebidas e deixando as entradas 

para os organizadores, não tendo a atividade musical como única frente de trabalho. Os espaços que 

mais se destacam neste circuito de festas no centro expandido é o Mundo Pensante, o Al Janiah, o 

Pratododia (na Barra Funda), a Trackers (no centro).  

No caso do Mundo Pensante, seu dono – o DJ e artista visual Paulo Papaleo – chama o espaço 

de “clube cultural” que integra música e festas, artes visuais e filosofia, em forma de oficinas, cursos, 

exposições, exibição de filmes, tendo em comum a divulgação de uma “identidade cultural” 13 de São 

Paulo e oferecendo serviços de design, elaboração de projetos culturais e espaço para integração, 

ensaios e divulgação de bandas musicais em início de carreira. Ao enfatizarem o elemento artístico e 

cultural, evidenciam estas práticas juvenis ligados ao mundo da cultura, da estética e do lúdico, em 

que a vida do trabalho já não se encontra apenas em empregos formais, mas em “projetos” 

temporários que articulam diversas áreas do conhecimento (ainda que muitos destes jovens nos 

contem que trabalham em empregos de meio período que os ajudam a viabilizar estas atividades 

musicais/culturais). Se isso, por um lado, traz à tona as próprias perversidades do capitalismo global 

com a precarização dos empregos a falta de oportunidades de trabalho e discursos dominantes sobre 

“empreendedorismo”, por outro lado evidenciam também protagonismos juvenis e formas de 

execução e divulgação de culturas e modos de produção alternativos ao hegemônico. As experiências 

destes atores mostram-se assim, como um lugar de experimentação das mudanças socioculturais, 

econômicas, subjetivas em curso. 

Nas festas, a oferta musical demonstra uma promoção de estilos que fundem o 

eletrônico/global (dub, soul, reggae, black music, afrobeat) com elementos das culturas mais 

tradicionais afrolatinas (samba, salsa, cumbia, jongo, entre outros) na busca por noções mais 

“autênticas” de musicalidade, com uso quase exclusivo de vinis, em que as corporalidades na dança, 

nos gestos, nos vestuários se articulam à noções de estilos de vida e identidades que se querem 

“alternativas”. 

Nos nomes das festas e nas promoções de bebidas ou nos seus anúncios, fazem-se presentes a 

alusão a elementos do mundo da cultura popular tanto mais tradicional (como a presença do jongo, 

                                                 
13 http://www.mundopensante.com.br/wp/ 
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das noções de “cultura de raiz”, como se referem alguns destes coletivos) como também da híbrida 

cultura popular urbana, em seus elementos de consumo, suas materialidades, suas linguagens, suas 

estéticas. Como exemplo, citamos a ênfase dada a presença de bebidas como tubaína (título de uma 

das festas), catuaba, uso de expressões antigas como “balacobaco”, cadeiras de casas do interior, ou 

no apologético uso de uma kombi antiga de que faz uso o coletivo Calefação Tropicaos (que também 

organiza a Feira Tropicaos durante as festas, em alusão às feiras livres populares nas ruas, vendendo 

comidas e bebidas, sanduiches artesanais, vinis, lambe-lambes, etc.) usada para transportar os 

coletivos e aos aparatos das festas.  

 
Circuitos autorais na região da Vila Madalena 
 

O foco incide aqui na região da Vila Madalena (zona oeste de São Paulo) e seu entorno, 

apresentando aspectos de um circuito “autoral-alternativo” em consolidação e expansão nessa área 

da cidade. Nesta região tem surgido, com mais força nos últimos anos, alguns espaços culturais e 

musicais alternativos/autorais tais como Puxadinho da Praça, Casa do Mancha, Espaço Zé 

Presidente, Serralheria que recebem artistas brasileiros com repertório próprio, atraindo um público 

crescente e certa visibilidade. Nesses lugares, que são espaços de apresentações musicais e também 

bares, restaurantes, “baladas”, loja de discos e livros, ocorrem também festas temáticas, audições de 

discos, lançamentos de videoclipes e exposições, com programação variada e sem priorizar gêneros 

musicais específicos. Em alguns deles, além da apresentação de novos artistas e grupos musicais, há 

espaço também para artistas já consagrados na cena independente/alternativa, como Arrigo Barnabé 

e André Abujamra. 

Esses espaços vão existindo em meio a uma Vila Madalena que concentra casas noturnas e 

bares que tocam pagode romântico, samba de raiz, locais de rock, forró universitário e também os 

autointitulados ecléticos, que vão do banquinho e violão da MPB ao sertanejo universitário, em uma 

polifonia abrangente que acaba por reunir grande número de jovens em vários dias da semana em que 

coexistem muitos circuitos musicais. Nessa disputa de sonoridades próprias ao meio urbano, busca-

se reconhecer aquilo que é próprio da dinâmica das cidades, a saber, os movimentos de 

territorialização, apropriação e uso dos espaços, sejam eles públicos ou privados, e formas de ações 

que evidenciam pertencimentos, socialidades ligadas à música. Aqui priorizamos a análise do circuito 

de festas e shows de música autoral-alternativa (nomenclatura usada pelos próprios agentes), 

evidenciado no trabalho de casas e espaços como os descritos a seguir. 

 A Casa do Mancha, com paredes repletas de grafites, era no princípio (em 2007) também a 

casa de seu idealizador e proprietário, o videomaker e músico Mancha Leonel; hoje é um espaço de 

shows, estúdio, produtora de vídeos, web rádio que divulga trabalhos autorais de outros artistas e 
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também as experimentações sonoras feitas na Casa. Mancha Leonel cursou Rádio e TV na Faculdade 

Cásper Líbero e se juntou a outros dois colegas para montar o estúdio e as derivações que tem vindo 

daí. 

O Espaço Zé Presidente, em um casarão antigo adaptado para até duzentas pessoas na divisa 

entre Pinheiros e Vila Madalena, tem seu nome em homenagem ao cão de seu proprietário que sempre 

circula entre os frequentadores. Contando tanto com música de DJs como apresentações ao vivo, a 

casa reúne samba de roda, samba rock, reggae jamaicano, hip hop, apresentações de tambor de crioula 

e jazz, entre outros gêneros. Em 2012, o Zé Presidente foi palco do projeto Esporte Clube Lira 

Contemporânea, que trouxe oito shows de nomes que fizeram parte do movimento Vanguarda 

Paulista (ligada ao Teatro Lira Paulistana na virada das décadas de 1970/1980) e da nova cena musical 

paulistana, mesclando as gerações de músicos. 

O Puxadinho da Praça – de fachada que recebe intervenções de grafiteiros a cada três meses 

– existe desde 2012, reunindo também exposições, bar, brechó, oficina de grafites, festas temáticas. 

Com curadoria do produtor musical Fernando Tubarão, que já trabalhou com nomes como Seu Jorge, 

Otto e Simoninha, o Puxadinho possui projetos como abrir a casa em alguns dias do mês para ensaios 

abertos de bandas ainda não conhecidas e com ingressos a preços mais baixos que o usual. O espaço 

investe também na visibilidade de suas atividades extramusicais, como o seu brechó, comandado por 

uma produtora de moda conhecida na cena paulista, um bar e cachaçaria com rótulos especiais 

comandado por uma bartender com experiência na gestão de outros bares, e ainda na proposta 

sustentável de uso de material reciclável em todo o local. 

O Serralheria, que ocupa um galpão na Lapa (bairro próximo à Vila Madalena) desde 2009, 

surgiu da reunião de quatro amigos que já tinham experiência na criação e produção de fanzines e 

outros projetos culturais. O espaço, sediado em uma antiga serralheria, acolhe tanto apresentações de 

música ao vivo como também funciona como uma produtora, a EscapeSerralheria, articulando 

profissionais e artistas variados para apresentar projetos fora do espaço da Serralheria, atuando como 

representante jurídica e produtora artística das atividades. Além disso, oferecem a casa para festas 

temáticas, como também o serviço de profissionais de vídeo, fotografia, som, maquetaria e design, 

sendo, ainda, um ponto de venda de produtos orgânicos vindos de fora da cidade. 

Com respeito aos estilos e gêneros musicais predominantes nestes espaços, podemos ver 

aquilo que Galletta (2016) vem chamando de cena paulista de música brasileira “independente” dos 

anos 2010. O autor, em trabalho recente que detalha os atores (artistas, produtores, entusiastas, 

proprietários de casas noturnas, donos de selos, instrumentistas), equipamentos culturais, pequenas e 

médias casas de show, infraestrutura e economia política desta “cena”, argumenta que São Paulo é o 

epicentro de atividades artísticas autorais/alternativas por ter oportunidades privilegiadas para a 
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viabilização do trabalho de artistas que não contam com o aporte de grandes gravadoras, e têm 

alcançado repercussão significativa junto a públicos segmentados, obtendo crescente reconhecimento 

em premiações nacionais de música e em uma gama variada de mídias especializadas. Nesta cena, 

estão presentes artistas como   Romulo Fróes, Karina Buhr, Junio Barreto, Pélico, Tatá Aeroplano, 

Coletivo Instituto, Metá Metá, Barbára Eugênia, Gui Amabis, Meno Del Picchia, Gustavo Galo, Peri 

Pane, Guilhermoso, Los Porongas, Felipe Cordeiro, Juçara Marçal, Lulina, Delvindelux, Kamal, 

Catatau, Kassin, Os Augustos, entre muitos outros. 

O argumento de Galletta nos parece útil na medida em que percebe a cidade – por 

peculiaridades de sua cultura musical e de suas vivências urbanas – como aglutinadora de artistas 

autorais de outras partes do país que por aqui tem se estabelecido e trabalhado devido às 

oportunidades artísticas e um público consumidor, trazendo especificidade a esta cena, que é o que 

temos percebido nas casas de música autoral e alternativa na Vila Madalena. Este circuito ou cena 

musical parece ser marcado pela produção colaborativa de seus agentes e por trabalhos que têm 

buscado se afirmar como “fora da prateleira”, numa busca consciente pela diluição de gêneros 

musicais e categorizações, com leituras e relações variadas e constantes, não especificamente com a 

sigla MPB, mas com tradições da música brasileira de outras décadas. Numa busca por novas formas 

de aproximação do público às músicas que fazem, colmo salienta Galletta (2016), estes artistas 

desafiam a lógica dos gêneros musicais, tão utilizadas pelas indústrias fonográficas, a imprensa e o 

mundo acadêmico para segmentar e compreender o consumo musical. 

Nesse panorama mais geral de alguns dos espaços da Vila Madalena e destes artistas percebe-

se questões que Herschmann (2011) tem apontado sobre as cenas e circuitos musicais independentes 

na atualidade, como alternativas ao monopólio dos grandes conglomerados de cultura e comunicação 

e à própria crise no setor. Ainda que saliente a porosidade entre mainsntream e o universo indie, sem 

uma visão romântica que prevê autonomia e desvinculação absoluta entre esses campos, o autor 

aponta as linhas de fuga possíveis e sustentáveis para os artistas e para o próprio negócio da música. 

 

Considerações Finais 
 
 O contexto pós-industrial, global, tecnológico, neoliberal tem favorecido discursos que 

enaltecem o indivíduo, o capital cognitivo, a criatividade e a inovação em sentidos difusos que muitas 

vezes promovem desigualdades sociais e econômicas. O debate sobre indústrias criativas, economias 

criativas e cidades criativas surge em meio a este contexto como forma de buscar, em tempos de 

crises, alternativas locais, inovadoras, que salientem a cultura como recurso (YUDICE, 2002) e como 

bem intangível de grande valor (SELDIN, 2015; REIS, 2011). 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 12

 Entretanto, a despeito de ter se transformado num discurso institucionalizado por organismos 

como UNESCO e inciativas públicas e privadas – gerando tantas vezes mais desigualdades, processos 

de gentrificação e não favorecendo artistas e gestores locais – a noção de cidades musicais (como 

modalidade das cidades criativas) pode também enfocar as práticas dos atores em suas formas mais 

ou menos espontâneas, ressignificando territórios urbanos, inventando práticas colaborativas e 

associativas para driblar sistemas de produção e circulação artísticas mais hegemônicos e possuindo 

formas de agência na transformação dos imaginários e nos cotidianos das cidades (HERSCHMANN 

e FERNANDES, 2016).  

   Dialogando com Herschmann e Fernandes (2014) e sua proposição de cartografias e 

etnografias à deriva, mais do que chegar a mapas ou argumentos fechados e conclusivos, buscamos 

acompanhar os movimentos de associação e agregação dos atores, as ações cotidianas por vezes 

invisíveis sem um olhar e uma escuta atenta aos pormenores e às miudezas da vida de todo dia. Seja 

nas suas formas de compor os espaços da cidade, ocupa-los e dar-lhes outros significados, seja nas 

formas alternativas de gestarem suas produções culturais/musicais, seja nas formas não lineares de 

performatizar suas identidades acionando gêneros estilos musicais diversos, seja nas formas de estar 

com os corpos pela cidade, atuando, resistindo, ressignificando os lugares.  

Como estratégia metodológica, colocar-se à deriva significou aqui uma forma de cartografar 

experiências urbanas que são dinâmicas e reatualizadas no cotidiano como sistemas não lineares e 

abertos às dimensões do sensível, da comunicabilidade e das interações que se fazem e refazem a 

todo o momento. Ao trazer à tona estes circuitos e regiões analisadas, buscamos tanto compreender 

aspectos da economia política da produção musical-midiática nas bordas do mainsntream 

(HERSCHMANN, 2011), como também compreender estilos de vida, práticas e imaginários nas 

culturas urbanas que conjugam lógicas comerciais de consumo e entretenimento e também sentidos 

outros nas formas de interação social e de estar juntos, estetizar o corpo, performatizar identidades e 

produzir cultura em metrópoles globais.  

 Na agência de certos atores ligados ao mundo da cultura e da música, como os aqui citados, 

presente está um debate mais amplo, que envolve a gestão da cultura como recurso (YUDICE, 2002), 

a ação de lançadores de tendências, autogestores ou “trendys” (GARCIA-CANCLINI et al., 2012) e 

a questão da economia da música e da cultura em meio às chamadas economias criativas e as cidades 

ou bairros criativos, em suas possibilidades, limites e perigos (REIS, 2011; RAUNIG et al., 2011). 

Se é possível dizer que a Vila Madalena e a região do Bixiga comportam elementos indiferenciados 

da cultura global vistos em muitos outros lugares do mundo, lembramos que importa aqui interpretar 

as “produções de localidade” (APPADURAI, 2004), ou seja, os elementos culturais em que se 

mostram presentes aspectos globais e locais em negociação, nos quais cosmopolitismos e localismos 
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atuam salientando as apropriações que são realizadas pelos grupos sociais analisados. Nestas, 

coadunam-se os usos e reinvenções da cidade e do espaço e as práticas musicais-midiáticas que se 

colocam como formas de viver o contemporâneo. 
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