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Resumo: 

O objetivo do artigo é problematizar e justificar a escolha pelo método cartográfico na 

pesquisa em cenas musicais. Caracteriza-se como um viés etnográfico para a identificação 

de práticas culturais urbanas através da retórica do passeio. Busca apontar pistas iniciais 

sobre os modos de encarar o campo a partir da perspectiva do cartógrafo. Considera a 

relevância das cenas musicais para os estudos de comunicação e música, mas aponta que é a 

cartografia que revela a cena musical, e não seu contrário. A dificuldade em estudar as 

cenas justifica a problematização e o uso de técnicas etnográficas na investigação com 

sujeitos ouvintes, produtores e consumidores de música em diferentes tempos e espaços.  
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Introdução 

 

Os estudiosos de comunicação e música vêm empregando intensamente o conceito 

de cena musical. Tal noção, apropriada da linguagem jornalística e popularizada por Straw 

(1991; 1997; 2006), tem sido usada em estudos sobre as relações entre identidade e música, 

especialmente quanto às sociabilidades em torno da música, sua circulação e 

territorialidades nas esferas urbana, global e digital. A cartografia como método também 

vem sendo empregada nos estudos
3
 de comunicação e música (FERNANDES e 

HERSCHMANN, 2015), talvez pela relevância das cenas e a dificuldade em percorrê-las. 

Fernandes e Herschmann (2015) elaboraram, ao longo de dois anos, uma cartografia na 

zona central do Rio de Janeiro com vinte grupos musicais e seus fãs/consumidores. Eles 

recuperam as potencialidades da cartografia e aportes teóricos de De Certeau (1994), 

Martín-Barbero (2004) e Latour (2012) e contribuem principalmente para o exercício de 

“deriva”, conforme Latour
4
 (2012): uma abordagem não linear para “entender a cidade 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Música e Entretenimento do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda no PPG em Comunicação e Informação/UFRGS, email: rmazerdulce@yahoo.com.br. 
3 Segundo Fernandes e Herschmann (2015), além dos próprios autores, os brasileiros que trabalharam recentemente 

com esta perspectiva são Amaral (2008), Monteiro (2011), Herschmann e Fernandes (2014-?), Pereira e Santiago, 

(2014) e Sá (2014). 
4 Latour (2012) utiliza os fundamentos da descrição densa como aporte antropológico analítico para sua teoria das 
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como um espaço dinâmico que se atualiza cotidianamente a partir das interações inteligíveis 

e sensíveis – e que pode alicerçar a construção das cartografias.” (FERNANDES e 

HERSCHMANN, 2015, p. 298).  

A proposta, no entanto, não inclui (nem era seu objetivo) detalhes sobre a 

operacionalização do método
5
, uma constatação nossa também durante levantamento de 

estudos neste subcampo. “As cartografias que vêm sendo realizadas no âmbito dos estudos 

de comunicação e música e das Ciências Sociais não conformam, propriamente, um campo 

de estudos homogêneo” (FERNANDES e HERSCHMANN, 2015, p. 299). Por isso, diante 

das inúmeras possibilidades
6
 de desvendar uma cena e da dificuldade de executar estudos 

empíricos que envolvam sujeitos e suas práticas de consumo musical, buscamos 

problematizar um método que possa dar conta de mapas cognitivos em torno de um gênero 

musical
7
. O objetivo geral deste artigo é problematizar e justificar a escolha por um método 

cartográfico que identifique sujeitos, práticas e fluxos comunicacionais em cenas musicais. 

Busca dar pistas introdutórias sobre modos de enfrentar o campo a partir do olhar do 

cartógrafo em trânsito pela cena musical. A cartografia social - que embasa nossa 

perspectiva - é uma abordagem útil para delinear as práticas em uma cena musical, e tem 

como essência a criação de um espectro de informações coletivas sobre um território, 

baseada na etnografia. É uma proposta, mas não o único caminho. 

Há pelo menos três usos recorrentes da cartografia nos estudos em comunicação e 

cultura. Na perspectiva das mediações, Martín-Barbero (2004) propunha, a partir de 1983, 

pensar em um mapa noturno que buscasse reordenar os estudos dos meios desde a 

investigação de matrizes culturais, espaços sociais e operações comunicacionais. O ofício 

cartográfico seria a recolecção da perspectiva histórica latino-americana num campo de 

pesquisa ainda jovem. Um mapa em elaboração para o reconhecimento da situação desde as 

mediações e os sujeitos, a fim de cartografar as mediações comunicativas da cultura. 

                                                                                                                                               
redes, o que aproxima os estudos que vem sendo realizados com base nessa proposição de nossa abordagem do 

método cartográfico. 
5 O método é próprio caminho, enquanto a metodologia é o pensar sobre ele (GALINDO CÁCERES, 1997). 
6 Outra referência é a coletânea organizada por FERNANDES, MAIA e HERSCHMAN (2012). 
7 A proposta de abordagem etnográfica do método cartográfico deriva de uma pesquisa exploratória para o 

desenvolvimento de meu projeto de tese, fase na qual investiguei a cena rap mexicana.  
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Deleuze e Guattari, principalmente a partir da obra Mil platôs (1995), são igualmente 

bastante citados no campo. Neste caso, os estudos buscam estabelecer a relação filosófica 

entre mapas e diagramas da produção de subjetividades como método de pesquisa 

processual amplo (AGUIAR, 2010), entendendo que é na observação dos processos que são 

compreendidas suas estruturas. Nesse sentido, as estratégias metodológicas da pesquisa 

também são construídas ao longo de processos investigativos abertos (PASSOS, 

KASTRUP e ESCÓSSIA, 2009).  

Outro emprego da cartografia na comunicação se dá pelo viés do “guia de viagem” 

(LATOUR, 2012), na qual se introduz a teoria ator-rede. Para Latour, “a vantagem do guia 

de viagem sobre um discurso do método e que ele não pode ser confundido com o território 

ao qual está meramente sobreposto.” (2012, p. 38, grifo do autor). Novamente eclode a 

abordagem construcionista do método e do território como fundamentais na exploração. Há 

ainda uma apropriação interessante para a cartografia, que, no entanto não foi assim 

denominada: a retórica do passeio, das passagens, presente nas teorias acima, mas 

eternizada na visão alegórica do poeta flâneur Baudelaire, mais tarde refletido por Benjamin 

(2007).  

Todas têm em comum a perspectiva do investigador viajante, aquele que em 

movimento constrói um mapa mental orgânico, mutante, movente e fragmentário. Eis ai a 

dificuldade de tornar legítimo, sob o assombro das ciências verdadeiras, um percurso 

construcionista. Muitas vezes o mapa que dele deriva não dura mais que uma caminhada. 

No entanto, algumas características se consolidam sob diferentes aportes teóricos 

cartográficos, o que nos permite esboçar trajetos para a organização mais técnica do método 

que propomos para chegarmos a uma cartografia de cena musical. 

 

Fundamentos da cartografia de cenas musicais 

 

A investigação de cenas musicais se desenvolveu com a antropologia urbana. A 

relação entre juventude e música ganhou força a partir da segunda metade do século XX, 

com os estudos desenvolvidos no CCCS (Centre for Contemporary Cultural Studies). A 

partir dos anos 90, as críticas à supervalorização da classe social resultaram em diversas 
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nomenclaturas em substituição ao conceito de subculturas: cenas, comunidades, canais, 

culturas club, estilos de vida, tribos e neotribos. As críticas ao CCCS irromperam em teorias 

ainda em uso nos estudos brasileiros de juventudes, música e práticas culturais. Destacam-

se principalmente a sociologia (do gosto) de Bourdieu, a teoria da performatividade de 

Butler e o conceito de tribos de Maffesoli, que influenciaram outros teóricos e resultaram 

em um conjunto conhecido como estudos pós-subculturais (FREIRE FILHO, 2005), 

promovendo o âmbito crítico para o surgimento da noção de cenas. 

O conceito de cena se centra na relação entre a estética cultural e as diferentes 

práticas que se desenvolvem em um determinado espaço geográfico ou virtual. Com base 

em discussões de Straw (1991; 1997; 2006), Stahl (2004), Janotti Jr. (2012) e Freire Filho 

(2005), as cenas são organizações instáveis com um protagonismo maior dos agentes 

sociais, costuradas por identificações grupais, afetividades e outros vínculos entre os 

indivíduos. Ocorrem em espaços localizados de produção, circulação e consumo musical. 

“Cada cena é única. Apesar disso, é útil reconhecer em sua dispersão a variedade de tipos 

distintos que compartilham um número de características comuns” (PETERSON e 

BENNETT, 2004, p. 6, trad. nossa). 

Straw (2006) preocupou-se pelo excesso no uso e sentidos que o conceito de cena 

adquiriu ao longo das décadas, sobretudo quando empregadas em cartografias de 

sociabilidades urbanas. Segundo Straw (2006, trad. nossa) os seguintes fenômenos foram 

descritos como cena: a) a recorrente congregação de pessoas num lugar determinado; b) o 

movimento destas pessoas entre este lugar e outros espaços de congregação; c) as 

ruas/zonas ao longo das quais este movimento ocorre; d) todos os espaços e atividades que 

rodeiam e nutrem uma preferência cultural particular; e) O fenômeno mais disperso 

geograficamente do qual este movimento ou estas preferências são exemplos locais ou; f) as 

redes de atividade microeconômicas que promovem a sociabilidade e a conectam à 

autoprodução contínua urbana.  

Nas cenas, o espaço urbano é campo estratégico de articulação de políticas culturais, 

incremento da produção regional, processos de sociabilidade, fenômenos locais, translocais 

e virtuais (PETERSON e BENNET, 2004), constituídos e afetados tanto por circunstâncias 
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locais como por aportes translocais (STAHL, 2004). O que distingue estudos de cenas nos 

espaços locais, translocais/globais ou virtuais é o modo de abordar as marcações territoriais 

e as práticas que nelas ocorrem. Tais fronteiras, no entanto, estariam implícitas na 

abordagem etnográfica. 

As cenas têm a capacidade de evocar a intimidade de uma comunidade, assim como 

o cosmopolitismo da vida urbana (STRAW, 2006). A diferença é que uma “comunidade 

musical” pode ser considerada um arranjo mais estável, fixo, pois a definição de sua 

população depende de uma gama ampla de variáveis sociológicas, enquanto a “cena 

musical” é mais fluida, com a participação menos marcada de seus agentes como grupo 

populacional e, por isso mesmo, em constante transformação (STRAW, 1991: 1997). Como 

concluiu Sá, a 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 cibercultura, que também deixam rastros e produzem efeitos de 

sociabilidade; f) Marcados fortemente pela dimensão midiática (SÁ, 2011, p.157).  

 

Herschmann e Kischinhevsky (2011) destacam a participação dos atores sociais 

como sendo vital para a existência de uma cena, pois sua configuração é baseada na 

afetividade e identificação dos indivíduos. Por isso a cena é instável: depende da vontade 

empreendedora dos agentes para constituir as práticas culturais relacionadas à música. Uma 

cena musical é um espaço cultural no qual uma sucessão de práticas musicais coexistem, 

“interagindo umas com as outras dentro de uma variedade de processos de diferenciação e 

de acordo com trajetórias amplamente variáveis de mudança e fecundação (cultural) 

cruzada.” (STRAW, 1997, p. 494, trad. nossa). Isso porque a cena é o espaço cultural da 

articulação entre vários segmentos culturais.  

Como dito, há uma intrínseca relação entre a cena, o agrupamento social, suas 

práticas e o território. É na territorialidade como espaço de exploração metodológica que se 

encontra a chave de leitura para a agrupação em torno da música. De modo que nossa 

expectativa em torno do fazer cartográfico de uma cena é a de identificação de práticas 

atreladas ao consumo cultural e midiático musicais. A cartografia da cena permite ao 
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pesquisador identificar sociabilidades e suas interconexões, apontando para a “organização 

das comunidades de gosto através dos espaços metropolitanos.” (SÁ, 2011, p. 27).  

Straw tratou inicialmente a cartografia como o resultado dos mapas “das regiões 

sociais da cidade e suas interconexões” (2006, p. 8, trad. nossa), na qual a cena é a fonte na 

elaboração de uma “gramática de ordenação cultural” (ibid.). A cartografia não seria o mapa 

resultante, mas o método de acesso à cena, a forma de identificar os “itinerários espaciais de 

pessoas, coisas e idéias” (STRAW, 2006, p. 10, trad. nossa). Propõe-se um novo viés, uma 

tentativa de propor uma solução para a “escuridão indescritível” das cenas (STRAW, 2006), 

já que uma cena “nos convida a mapear o território da cidade de novas maneiras enquanto, 

ao mesmo tempo, designa certos tipos de atividade cuja relação com o território não é 

facilmente demonstrada” (STRAW, 2013, p. 12). Desse modo, duas sugestões de Straw 

(2006) se unem no método cartográfico, não como um modelo acabado, mas como modo 

explorar a cena: a) na realização de estudos de casos individuais com a descrição de laços 

específicos; b) na abertura e a flexibilidade do termo cena e “sua acepção pouco definida” 

(JANOTTI JR., 2012, p. 5). Nesse sentido, é o processo cartográfico que revela a cena, a 

territorialidade, as práticas culturais, locais e interconexões urbanas e virtuais.  

Como Fernandes e Herschmann afirmaram, a cartografia é compreendida como 

modo de “contemplar e conferir destaque as diferentes narrativas presentes (considerando 

inclusive as fabulações que alimentam os imaginários locais)” (2014b, p. 12). Por isso, o 

“mapeamento” (a cartografia) pode proporcionar uma visão esquemática da cidade, 

representando graficamente os principais locais associados à produção, à circulação e ao 

consumo de música, para a reflexão sobre o que ocorre em tais territórios.  

O conceito fundamental da cartografia é a de território como espaço socialmente 

construído. A cartografia é um processo investigativo inventivo, na qual o cartógrafo não 

sabe ainda quais serão os caminhos a serem percorridos, nem as ferramentas necessárias, 

menos ainda os resultados do percurso. Como exercício metodológico, resulta em uma 

forma colaborativa de aproximação do grupo de interesse quanto aos aspectos geográfico, 

social, econômico, histórico e cultural, sobretudo em relação ao repertório interpretativo 

compartilhado. O objetivo não é oferecer um mapa coletivo definitivo. Os mapas que 
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derivam deste processo servem como instrumento para aprender a ler e decifrar o território 

e as práticas e fluxos que nele ocorrem. Antes, convém retomar a desterritorialização, 

presente na proposta de cartografar, que representa a perda da relação natural da cultura 

com os territórios geográficos e sociais (GARCÍA CANCLINI, 2015, p.288). Consiste em 

adotar um olhar externo ao mundo em análise, inerente à pesquisa e ao investigador, que 

pode ou não pertencer originalmente ao grupo estudado.  

Como apontou Souza (1995, p. 87), os territórios estão mais próximos de serem 

“relações sociais projetadas no espaço que espaços concretos”. Esta noção de território 

aponta para “territorialidades flexíveis” que o autor associa à formação de redes sociais (na 

urbe e/ou na internet). O território está ainda relacionado à noção de domínio de um espaço 

definido e delimitado “por e a partir de relações de poder" (ibid. p. 78), sendo, dessa forma, 

necessário considerá-lo em relação a aspectos econômicos, culturais e políticos. Se por um 

lado as noções de território e identidade podem parecer "fixas, definidas e estáveis" 

(FERNANDES, MAIA e HERSCHMAN, 2012, p. 6), por outro as territorialidades 

apontam as tramas urbanas desde um viés menos engessado. A flexibilização das fronteiras 

é um importante componente para entender as “territorialidades sônico-musicais” 

(HERSCHMANN e FERNANDES, 2011) que se formam e que podem ser identificadas 

nas observações na cidade. 

A cartografia também tem seu valor na problematização da atuação do sujeito na 

cena e no interesse pelas suas práticas cotidianas de escuta musical como forma de 

racionalizar suas práticas urbanas, seu domínio territorial, seu espaço como cidadão. As 

“territorialidades sônico-musicais” (FERNANDES e HERSCHMANN, 2014a), como 

experiências coletivas, promovem um novo senso de apropriação, "transmutando os 

significados dos espaços da cidade" (FERNANDES e HERSCHMANN, 2014a, p. 13). Ao 

passo que as territorialidades se materializam e organizam o espaço urbano, “seus 

significados são (re)agenciados cotidianamente pela atuação sensível dos sujeitos que ali 

circulam.” (ibid., p. 14). Desde essa visão, o estudo da cena pode avançar para percepções 

mais específicas que as próprias práticas, como a reconfiguração dos territórios urbanos. O 

viés cartográfico permite compreender quais características da cidade atuam na 
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transformação do íntimo do sujeito, revelando mais sobre os investigados. Além disso, 

entender que a cidade influencia o sujeito é significativo, uma vez que, como resposta às 

adequações à urbe, novas práticas e usos levam a reconfigurações do espaço urbano.  

A noção contemporânea de cidade em rede (CASTELLS, 1997) nos coloca frente a 

novas problemáticas, diante, sobretudo, da importância que adquiriram as tecnologias de 

comunicação e informação. Isso porque a expansão da comunicação e a industrialização da 

cultura ampliaram as conexões para além das fronteiras físicas e geográficas, estabelecendo 

redes de comunicação (GARCÍA CANCLINI, 2001). As cidades são a organização cultural 

de um espaço físico, midiático e social (SILVA, 2001). As práticas de consumo musical 

mostram novos fluxos e usos sociais do território, como possibilidades de conectar-se em 

rede aos modos de estar juntos. Diante de tais mudanças, o uso dos meios tem um papel 

estruturador e estudar o consumo musical é compreender uma parte da rede comunicativa 

que se forma na urbe e na cultura. Como tratamos de cenas globalizadas, com interferências 

da cultura musical mundial, não se pode esquecer a importância da interculturalidade nas 

práticas locais. “Trata-se de imaginar como o uso da informação internacional e a 

simultânea necessidade de pertencimento e enraizamento local podem coexistir, sem 

hierarquias discriminatórias, em uma multiculturalidade democrática” (GARCÍA 

CANCLINI, 2001, p. 108, trad. nossa). 

A fusão entre paradigmas antropológicos e comunicativos, no entanto, nos leva ao 

entendimento de uma rede organizada que permeia os imaginários urbanos, ou, dito de 

outro modo, da relação que ocorre entre as representações sociais e midiáticas e a 

composição do imaginário sobre a urbe, sobre pertencer a uma cultura urbana. Com a 

reorganização das práticas urbanas, a caracterização espacial das grandes cidades deve ser 

complementada com um olhar sócio comunicacional, considerando o papel reestruturador 

dos meios de comunicação no desenvolvimento das cidades (GARCÍA CANCLINI, 2005). 

Por isso, a cartografia como método para a investigação da cena musical se foca nas redes 

de relações, “na complexidade dos grupos urbanos em seus deslocamentos, suas 

apropriações dos espaços concretos e simbólicos” (ROCHA e PEREIRA, 2014). 
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Modo de fazer cartografia - cartografia como modo de fazer 

 

Na pesquisa qualitativa, as opções metodológicas
8
 para entrar em campo são, antes 

de tudo, um exercício novo a cada investigação e o sujeito, muitas vezes, é um total 

desconhecido, tal como o pesquisador na comunidade em que está inserido. A cartografia 

de uma cena se inicia com uma pesquisa exploratória, a partir da qual pessoas e locais de 

referência para a escuta e socialização mediada pela música são apontados e, aos poucos, 

são criados fluxos mentais sobre a cena a partir das elaborações e narrativas sociais. A 

forma de circular entre os sujeitos informantes - uma aproximação primordial na pesquisa 

qualitativa sobre consumo cultural e midiático - ainda requer técnicas tradicionais da 

etnografia
9
 e um modo particular de olhar para os sujeitos e seus contextos, baseado no 

registro da observação, ordenamento das informações e reflexão. As técnicas básicas do 

método etnográfico como a observação sistemática, com o relato em diários ou notas de 

campo, as entrevistas em profundidade e semiestruturadas, e a pesquisa documental, ou em 

fontes secundárias, com estudo em arquivos, mapas, um processo sistemático de construção 

de dados (ANGROSINO, 2009) são apropriadas no percurso cartográfico.  

A interação que ocorre na cena nasce principalmente do encontro, em lugares de 

circulação da música. Assim surgem as travessias pela cidade. O método consiste, portanto, 

em percorrer sistematicamente a cidade ou a comunidade para o levantamento de 

informações sobre a cena, que estão vinculadas ao tempo e espaço das práticas culturais. 

Segundo García Canclini: “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.” (2008, p. 15). Enquanto atravessa a 

metrópole, coletando informações e realizando entrevistas, o pesquisador vai se recheando 

com elementos sobre a cena, mas carrega a sensação de impotência em seu desejo de 

                                                 
8 Na melhor das hipóteses, o pesquisador tem domínio de métodos e técnicas, mas dificilmente terá em sua atuação 

científica, a experiência de cada uma das opções metodológicas em distintos contextos. Porém, como quase tudo na 

vida, é o próprio exercício do pesquisar que ensina o modo de fazer. 
9 Os antropólogos seguem critérios rigorosos aceitos nas comunidades científicas “que implicam treinamento, 

disciplina, discussão rigorosa, aprendizagens teóricas e metodológicas, avaliação de pares, etc.” (RAYGADAS, 2014, 

p. 93, trad. nossa). Não se pretende, portanto, oferecer uma etnografia como produto do trabalho de campo, mas suas 

abordagem e técnicas. 
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liquidar as práticas de um grupo tão dinâmico e diverso, pois se evidencia a impossibilidade 

de abarcá-lo, assim como é impossível abranger a totalidade da urbe. Por essa razão, o 

percurso na cidade - policêntrica e desarticulada, “da qual resulta impensável alcançar uma 

visão de conjunto” (GARCÍA CANCLINI, CASTELLANOS e MANTECÓN, 2013, trad. 

nossa) - empurra o pesquisador a recortes na pesquisa, que se darão conforme objetivos, 

grupo estudado, gênero musical, mercado e outros aspectos contextuais da pesquisa. 

A retórica do passeio ou a etnografia de rua consiste na “exploração dos espaços 

urbanos a serem investigados através de caminhadas sem destino fixo nos seus territórios.” 

(ECKERT e ROCHA, 2003, p. 4, grifo das autoras), com olhares para as práticas dos 

outros. O pesquisador é, nesta abordagem, um andarilho, um observador em tempo integral 

que desliza pela cidade (ainda que algumas dessas ruas possam ser uma metáfora dos fluxos 

sociais entre diferentes usuários em uma rede social, por exemplo). Por isso, a rede 

comunicacional percorrida pode ser descrita - visível, tangível, fotografável, através dos 

cartazes de eventos, de letreiros de casas noturnas, de filas para um show, de aglomerações 

em torno de uma apresentação de rua. Podem ser ainda invisíveis, intocáveis, mas 

coletáveis, analisáveis, como os fios da trama que conduz o perfil público de um rapper à 

página de uma gravadora ou estúdio improvisado através do Facebook. Todas estas pistas 

podem ser registradas e analisadas em relação ao território, suas transformações e 

deslocamentos de sujeitos.  

Ao desenvolver a pesquisa com o método cartográfico, o exercício consiste na 

descrição etnográfica dos cenários geograficamente situados, “dos personagens que 

conformam a rotina da rua e bairro, dos imprevistos, das situações de constrangimento, de 

tensão e conflito, de entrevistas com habitués e moradores, buscando as significações sobre 

o viver o dia-a-dia na cidade.” (ECKERT e ROCHA, 2003, p. 5). Na composição do 

conjunto de informantes em uma cena musical, a cartografia colabora não apenas a 

identificar participantes, mas até mesmo a definir o problema de pesquisa. O método 

cartográfico surge como proposta para aproximação da audiência em um determinado 

território, como instrumento para a reconstrução da cena, no sentido de sistematização de 

um mapa mental coletivo sobre os espaços para a escuta/produção musical. O espaço é um 
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importante fator de seleção dos informantes, mas não é delimitador. Isso quer dizer que a 

cidade e os locais de circulação das pessoas e da música são mediadores, mas a música tem 

um caráter ubíquo e as pessoas se juntam em diversos âmbitos que compõe a cena para 

ouvi-la/produzi-la. De modo que a elaboração de uma cartografia de tais fluxos ajuda a 

identificar os sujeitos da pesquisa. 

Por serem modos de experimentar as interações sociais, algumas características 

convergem na cartografia de cena musical como método e devem ser levadas em conta: 1) 

as referências físicas e históricas de lugares e membros que conformam a cena; 2) as 

referências dos cidadãos membros da cena e imersos em sua realidade social, 

desenvolvendo atividades criativas e construtoras da cultura urbana na qual vivem, 

realizando marcas e ritos, ou ações repetidas de modo sistemático, caracterizando um estilo, 

um modo coletivo de atuar em relação a um gênero musical; 3) as referências do 

pesquisador no ato de circular pela cidade. 

Como técnica, além de entrevistas e observações, a identificação de locais de 

encontro pode ser feita através de métodos de georreferenciamento e descrição de 

ambientes/sujeitos. Para este procedimento, uma ferramenta de geolocalização (como a 

Tripline
10

) e a técnica de observação etnográfica, podem ajudar a identificar sujeitos e 

descrever pontos de encontro, de realização de eventos relacionados à música, bares e casas 

de shows, festas, apresentações, festivais, etc. De modo privado ou público, individual ou 

coletivo, podem ser adicionadas notas com imagens dos locais, relatos sobre o campo, 

datas, nomes de pessoas, sites relacionados, perfis de redes sociais e outras informações 

para contato, como complemento ao diário de campo. Mas a ideia do procedimento é 

construir fluxos comunicacionais nas territorialidades, o que pode ser executado em 

qualquer base de visualização gráfica espacial, como um mapa impresso em uma parede, ou 

na tela de um computador, sobre o qual pesquisador pode desferir rasuras, fazer colagens, 

identificar vínculos, rupturas nas redes de relações, tempos e espaços, inserir materiais de 

                                                 
10 A ferramenta online gratuita Tripline (www.tripline.com) foi desenvolvida originalmente para viajantes em um site de 

rede social que permite a intervenção gráfica, salvamento e a publicação de mapas produzidos individual ou coletivamente. 

O serviço oferece mapas publicáveis e compartilháveis, com a particularidade de aceitar que sejam adicionadas notas, 

fotografias, arquivos de áudio e outros anexos sobre o local ou evento localizado. A ferramenta oferece um botão de seguir 

usuários ou salvar mapas publicados. Os mapas são de atualização online fornecidos pelo serviço Google Maps. 
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apoio, como vídeos, fotografias, notas de campo, etc. O estudo da cena envolve ainda a 

análise da indumentária, dos gestos, das gírias, dos sentidos de pertencimento, dos locais de 

práticas (bares, ruas, clubes, prédios, palcos), de equipamentos culturais e sociais 

(PEREIRA e SANTIAGO, 2014) dispersos pela cidade. 

Como avançar identificando sujeitos através da cartografia? A seleção para 

entrevistas e questionários pode se dar por observação e por indicação de outros 

entrevistados, informantes contatados através de uma técnica de ampliação, como a bola de 

neve, ou cadeias de referência, conforme Biernacki e Waldorf (1981). A técnica consiste em 

uma aproximação inicial a um membro da cena musical/cultura, que indica outros 

interessados em participar da pesquisa (JENSEN, 2014). É um modo não probabilístico de 

seleção que se amplia pela rede de relações em casos de pesquisas com populações de baixa 

incidência, indefinida ou indivíduos de difícil acesso. A técnica de bola de neve é valorizada 

para identificar dinâmicas de grupos urbanos e permite observar as relações sociais entre 

membros. Ela promove a aproximação a pessoas com conhecimentos específicos e que, por 

essa razão, estão mais aptas a indicar outros participantes. Apesar das críticas sobre a 

aleatoriedade da amostra, a técnica requer muita responsabilidade e controle para a 

composição do grupo, para que não se perda de vista a origem do participante, nem seu 

interesse/peso na cena. O êxito depende do interesse dos entrevistados em colaborar, bem 

como do grau de saturação do grupo de informantes. O encontro com os membros ocorre 

ainda através de perfis de eventos e páginas relacionadas ao gênero musical estudado em 

sites de redes sociais. A internet para o encontro aponta um modo como as pessoas podem 

ser abordadas e como elas podem preferir responder à pesquisa (se de modo presencial ou 

virtual), dependendo do tipo de informante. Portanto, a internet pode não ser o objeto da 

pesquisa, mas pode compor a cartografia da cena como campo de coleta de informações 

muito relevantes e complementares às encontradas na travessia urbana.  

 

Considerações finais 

 

A territorialidade é um elemento fundador da cena musical. Por isso, nossa proposta 

se baseia na retórica do passeio, na experiência de campo para uma nova forma de ver, uma 
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tradução alegórica do modo de estar na cena, de deixar-se levar pela urbe, tal qual a deriva 

de Latour (2012) ou a reconfiguração do mapa de mediações de Martín-Barbero (2004).  

Buscamos problematizar a noção de cena musical, apontar como os estudos de 

música e comunicação vêm se apropriando do conceito e sua relação com a cartografia. O 

método cartográfico se justifica como processo investigativo, sobretudo pela necessidade de 

desvendar e explorar uma cena para analisar as práticas culturais dos sujeitos e os fluxos 

comunicacionais entre eles. Assim, a cartografia da cena não é um resultado em si, mas um 

processo de investigação.  

A cartografia mostra-se um modo interessante de identificar problemas na cultura 

urbana, encontrar os sujeitos membros de uma cena musical, descrever seus locais de 

circulação, suas atividades de interesse, para posterior análise em diferentes fenômenos 

culturais. É, enfim, um modo qualitativo de pesquisar sobre o consumo de música e analisar 

as práticas socioculturais de escuta e reprodução musical. Além disso, é apenas pela 

perspectiva do sujeito, seja do viés antropológico, do consumo ou da recepção, que a 

denominação não acadêmica (senso comum) de cenas ou culturas ganha sentido social. Os 

termos apresentados em artigos, teses e dissertações, utilizados como conceitos, a partir de 

vieses paradigmáticos, ideológicos e históricos, nem sempre representam o modo como os 

próprios sujeitos encaram e denominam sua cena ou sua cultura. Por isso mesmo é que a 

cena é parte do processo etnográfico e cartográfico de quem a vive ou pesquisa nela. Como 

essência, o método permite criar um conjunto de subsídios sobre um território e, a partir da 

problemática, realizar análises que incluam as perspectivas local, global ou translocal e 

virtual das práticas culturais.  

Procuramos dar indícios sobre formas de adentar ao campo a partir do exercício 

cartógrafico desde a retórica do passeio, com o pesquisador em trânsito pela cena musical, 

uma abordagem que utiliza técnicas etnográficas em um espaço geográfico (ou virtual) 

definido, com participantes identificáveis, útil para delinear as práticas em uma cena 

musical. É necessário pensar também na flexibilidade do termo cena e nas estratégias de 

pesquisa erigidas ao longo do processo investigativo como um modo de repensar as teorias 

sobre comunicação e música. A cartografia de uma cena é um canal para compreender o 
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consumo cultural e midiático como um âmbito de mediação e circulação, mas não é, 

obviamente, o único. É um método construcionista, geográfico e visual, em um 

determinado tempo e espaço, um processo de pesquisa inventivo, que se utiliza de 

ferramentas (geo)gráficas para a visualização urbana, baseado na etnografia e suas técnicas 

primordiais, como a observação e a entrevista. 
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