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Resumo 

 

A cidade e suas práticas criam paisagens simbólicas e afetações mútuas entre seres 

humanos, dispositivos, equipamentos e objetos. Os corpos formam bodyscapes num 

continuum com os dispositivos da comunicação social. Identidade e localidade 

coexistem com a imaginação alterada pelo movimento de imagens e corpos. Surgem 

identidades híbridas, práticas sócio-culturais diversificadas e novos imaginários 

urbanos. Equipamentos, produtos e processos digitais produzem novas maneiras de 

sentir e habitar a cidade, o que inclui as festas de música eletrônica. Spinoza (1667), 

Morin (2005), Lazzarato (2006), Canevacci (2008), Appadurai (2004), Silva (2008), 

Canclíni (2008) e Di Felice (2009) fundamentam a abordagem, assim como a 

perspectiva cartográfica de Rolnik (2014) inspirada em Deleuze & Guattari (1995) e as 

noções de observação casual e consigna de Lorite (2004; 2015). 
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A cidade é plural, assim como o conhecimento, suas diferentes fontes, 

configurações e manifestações em registros, maneiras de viver e transmitir a 

informação. Com esse pressuposto, realizamos uma série de investigações em algumas 

cidades ao longo de vários anos4, com diferentes focos a sobre a cidade e suas práticas 

características e tendo como corpus empírico alguns aspectos e lugares da cultura e da 

comunicação urbanas.  Nosso intuito, em todas as fases da pesquisa, foi o de 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Culturas Urbanas do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutor em Ciências Sociais pela UFRN. Jornalista de formação. Pesquisador do Marginália – Grupo de Estudos 
Transdisciplinares em Comunicação e Cultura da mesma instituição, email: nevesthiago1@hotmail.com 
3 Doutora em Antropologia pela PUC/SP; pós-doutora em Comunicação e Cultura pela UFRJ; docente e pesquisadora 
nos Programas de Pós-Graduação em Estudos da Mídia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, email: josimeycosta@gmail.com  
4 Natal, 1996-1998 (UFRN); São Paulo, 2000-2004 (PUC/SP); Natal, 2005-2017 (UFRN); Rio de Janeiro, 2013-2014 
(UFRJ); Lima, 2016 (UFRN-PUCP/Peru); Barcelona, 2016-2017 (UFRN-UAB/BARCELONA). 

nevesthiago1@hotmail.com
mailto:josimeycosta@gmail.com


 

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

 

 2 

empreender uma investigação que permitisse a experimentação, a apreensão e a 

transmissão de informação e conhecimento por meio de leituras e interpretações 

multidimensionais dos processos da comunicação urbana e interpessoal com recorte 

empírico em ruas, praças e eventos nos bairros de centros históricos e comerciais de 

cada cidade investigada, de modo a permitir o reconhecimento de padrões e recorrências 

entre as cidades em meio à multiplicidade interna de cada uma (CALVINO, 1990).  

Partimos de alguns pressupostos teóricos. Assumimos que a comunicação social 

se origina na tensão entre as dimensões das práticas coletivas e das práticas 

intersubjetivas, o que permite ampliar a ideia de meio de comunicação ou mídia para 

diversas práticas com diferentes suportes para a informação. Isso, do nosso ponto de 

vista, produz um tipo específico de experiência social. Como dimensão da sociabilidade 

contemporânea, a comunicação social encontra-se profundamente alterada pela 

mediação técnica, por um espaço que é simultaneamente reduzido (distância eliminadas 

no processo de comunicação) e ampliado (raio de abrangência do contato midiático com 

outras culturas geograficamente distantes) e por um tempo que é expandido 

tecnicamente. É na cidade que essas alterações são mais notáveis.  

Nosso olhar sobre a cidade é conformado pela ideia de paisagens simbólicas, que 

são definidas por práticas específicas que, por sua vez, se realizam com base em 

recorrências simbólicas que definem as culturas e, como tal, a própria cultura urbana. O 

princípio da recursividade, basilar na epistemologia complexa de Edgar Morin (2005), 

foi fundamental em todos os momentos da pesquisa ao longo dos mais de vinte anos em 

que ela tem se realizado. Neste ano de 2017, os conceitos de mediapaisagem, 

etnopaisagem e bodyscape, inspirados respectivamente nas formulações de Arjun 

Appadurai (2004) e Massimo Canevacci (2008), têm suportado as análises sobre 

Barcelona, na Espanha, e Natal, no Rio Grande do Norte, o que envolve debruçar-se 

sobre as expressões da comunicação de seus habitantes nas vias públicas e em eventos 

de vários tipos. A ideia de paisagem nesta pesquisa implica, entre outras apostas, a 

percepção do corpo como componente da paisagem, formando a bodyscape. Pele e 

muro são parte integrante e interna/externa do corpo.   

Como entendemos que, no próprio tecido urbano, existem interrelações de uma 

cidade local e arcaica juntamente com uma cidade universal e contemporânea 

perceptíveis na comunicação urbana e nas expressões dos corpos que produzem e 

consomem seus bens simbólicos, a multiplicidade e a diversidade são condição de 
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existência da cidade. Assim, as noções de identidade e localidade coexistem com as de 

imaginários (Silva, 2008) e imaginação, que também estão alteradas na sociedade 

contemporânea; o movimento simultâneo de imagens e corpos criou identidades 

híbridas (Canclíni, 2008), localidades em mutação e imaginários sem referentes 

territoriais rígidos. Os bairros do centro histórico de Natal seriam, portanto, lugares de 

adensamento simbólico e vida cultural em diferentes níveis de visibilidade e 

experimentação. Os seus diversos habitantes têm origens sociais e culturais (Appadurai, 

2004), distintas, apresentam práticas sócio-culturais diversas e, ainda que o idioma seja 

o mesmo, utilizam diferentes estratégias de comunicação interpessoal e mediada (Lorite, 

2004).  

As paisagens simbólicas e a diversidade sócio-cultural na cidade hoje se 

apresentam imbricadas ao uso, exposição e interveniência de equipamentos e linguagens 

digitais, que, junto com os outros meios de comunicação, criam uma ambiência 

envolvente, uma cultura em que as mídias assumem um protagonismo sem precedentes. 

A interatividade digital proporciona novas maneiras de se expressar, de se relacionar - 

não apenas com outros indivíduos, mas com o próprio espaço e os objetos nele 

inseridos, de perceber o mundo e de poder também efetivar a vivência na cidade de 

maneira diferente de como era no passado. Os equipamentos digitais, com suas 

possibilidades de registro e divulgação instantâneos da imagem, são aspectos 

fundamentais das novas formar de habitar a cidade (DI FELICE, 2009). A essas novas 

formas de produção e consumo de imagens, somam-se práticas antigas, como o 

comércio de bens e serviços característicos dos centros históricos urbanos, que 

implicam em trocas também simbólicas e relações sociais de alcance maior que a mera 

circulação material de mercadorias e dinheiro. 

Nesse contexto de paisagens simbólicas plurais contaminadas por equipamentos 

digitais, as festas de música eletrônica surgem como fractais dessa cultura urbana que 

diz muito da sociedade e da cidade contemporânea. A festa, de forma geral, remete ao 

afeto da alegria, ao regozijo, ao gozo, ao prazer, ao lúdico. Implica dispêndio, ordem e 

desordem. É espaço de afetações, de encontros, de agenciamentos, de fluxos e 

produção. A festa geralmente envolve a música e a dança; o sagrado e o profano. Ela 

coloca o homem em face de um mundo sem estrutura e sem código, o mundo da 

natureza onde tem exercício apenas as forças do “eu”, as forças instintivas, as pulsões, 

os grandes estímulos da subversão. A festa é o lugar do possível e do desafio, ela 
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inventa, cria, gesta, imagina outras relações do homem com o mundo, sobretudo 

consigo próprio, outras formas de ligar, de afetar, de se conectar. 

A festa é mais do que festa; é combustão e produtora da vida, regeneradora da 

sociedade, lugar do desejo, do gozo, do excesso, do descontrole, do dispêndio, da 

empatia, das relações emocionais e afetivas, do encontro de consciências e de 

sensibilidades diversas. A festa reúne uma pluralidade de sentimentos e emoções, da 

felicidade à melancolia, da alegria à tristeza. Os afetos ocupam papel especial em todas 

as festas, até nas mais protocolares, pois impactam o indivíduo, seja positiva ou 

negativamente. As de música eletrônica não são uma exceção. O termo rave surgiu a 

partir da mídia inglesa, quando as pessoas se referiam a uma festa espetacular de grande 

porte. A palavra rave é um adjetivo que significa entusiasmado (a), remete à excitação, 

empolgação, características próprias desses eventos. A música tocada é a eletrônica em 

alto volume, cabendo ao dj guiar a vibração dos dançantes, pois é ele o grande condutor 

da emoção entre os presentes. No momento em que coloca uma música, sua ação afeta 

de alguma forma o corpo dos participantes, alterando o seu estado emocional. Não se 

trata apenas de emoção, o que está em jogo é como esses corpos se expressam de forma 

objetiva quando afetados pela música. Trata-se sobretudo da expressividade dos corpos 

inseridos em todo o agenciamento maquínico da festa.  

Por considerar que a cidade e suas práticas, incluindo as festas de música 

eletrônica, não podem ser reduzidas isoladamente a nenhum dos aspectos componentes 

de sua realidade comunicacional e na tentativa de uma aproximação mais compreensiva 

da multiplicidade e complexidade desses fenômenos, recorremos a um procedimento 

investigativo que supõe a implicação do investigador e a consideração da sua 

sensibilidade na construção da realidade investigada. Adotamos a perspectiva 

cartográfica proposta por Rolnik (2014) inspirada por Deleuze e Guattari e sua 

abordagem do novo (DELEUZE & GUATTARI, 1995), a que acrescentamos as 

discussões de Lazzarato sobre o acontecimento (2006). Também nos utilizarmos das 

contribuições de Lorite (2004; 2015), a partir de suas ideias sobre observação casual e a 

consigna, destacando as sugestões midiáticas e o uso da câmera fotográfica ou de vídeo 

como instrumento de registro e composição de um relato audiovisual da pesquisa. 

Nossos objetivos secundários foram sendo alterados ao longo dos anos, sendo 

que agora estamos interessados em investigar as interrelações existentes entre a cidade 

local e arcaica e a cidade universal e contemporânea expressas por meio da 
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comunicação urbana e dos estilos de apresentação dos corpos e das estratégias de 

comunicação interpessoal em ruas, praças e eventos nas ruas e praças das cidades. 

Também nos interessam as afetações mútuas entre humanos e não humanos, o que 

agora, nos limites deste texto, se referem à cartografia feita em festas de música 

eletrônica nas cidades de Natal, Recife e Florianópolis. Neste texto, nos debruçamos 

apenas sobre o método, sem maiores análises. Tentamos mapear diferentes formas de 

expressão e visibilidade dos imaginários urbanos em ambiente de comunicação 

midiática para perceber as paisagens simbólicas formadas pela diversidade sócio-

cultural, pela apropriação digital e pela circulação de mercadorias e símbolos em todos 

os locais pesquisados. 

Como procedimentos metodológicos, tentamos cartografar questões presentes 

nas paisagens urbanas das praças, ruas e festas em busca da “formação do novo” 

(DELEUZE, 1992) que emerge enquanto uma experimentação que se dá no social, em 

sua extensão e duração. Para isso, utilizaremos a cartografia proposta por Rolnik (2014), 

em que uma existência produz efeitos nas outras existências, que podem ser tanto uma 

captura capitalística ou o alargamento da realidade por meio de outras referências e 

experiências. Para Rolnik (2014, p. 12), isso permitiria “apreender a alteridade em sua 

condição de campo de forças vivas que nos afetam e se fazem presentes em nosso corpo 

sob a forma de sensação” e, assim, perceber a formação de outros mundos novos. A 

intenção é cartografar os efeitos de vida junto de outros olhares, o das pessoas, o da 

mídia e o do cartógrafo-pesquisador sobre diversas materialidades, imagens, paisagens, 

símbolos, processos, corpos e relações comunicativas e significativas. A partir daí, 

tentaremos produzir narrativas reflexivas que relatem as diversas redes interativas entre 

ambiente, mídias e pessoas, corpos e símbolos, espacialidades, materialidades e 

imaterialidades. 

Observar, cartografar e comunicar 

Lorite (2004; 2005; 2006; 2015) nos dá as pistas de como abordar a empiria da 

pesquisa por meio de um método próprio método da linguagem audiovisual aplicado à 

investigação. Parte-se de um olhar de natureza audiovisual, ou seja, educado para 

interpretar a gramática da linguagem audiovisual e que nos confere uma maneira 

peculiar de mirar a realidade e a este olhar ou mirada aplicamos a mediação da câmara 

fotográfica ou de gravação audiovisual. O resultado é um duplo registro: o do olhar do 

cartógrafo-pesquisador registrado e depois expresso por meio da imagem fotografada ou 
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gravada audiovisualmente. Esta seria uma maneira de capturar transformações 

sociomidiáticas, a realidade social configurada pela intervenção das mídias  com os seus 

próprios sons e suas imagens no movimento mesmo da transformação.  

Lorite toma como ponto de partida a ideia de slogan e chega ao termo consigna, 

do idioma espanhol, que é usado como sinônimo de algumas ordens militares ou para 

disseminar discursos políticos como uma unidade de sentido, ou ainda como 

proclamações entre ativistas de partido políticos. Em português, a palavra não existe nos 

dicionários, embora o verbo consignar se refira a “determinar ou assinalar renda ou 

quantia para certa despesa ou extinção de dívida” ou, mais genericamente, a 

estabelecer, indicar. Como sinônimos e no sentido a que se refere o termo em espanhol, 

encontram-se recomendar, entregar, assinalar, inscrever, referir, citar, aludir, apontar e 

declarar. Ou seja: tornar claro, designar a direção. Designar ou nomear é uma função 

simbólica. Já consignatário é o substantivo masculino referente à ação de consignar, ou 

seja, aquele que é a “pessoa a quem é dirigida uma consignação”.  

A ideia de consigna como procedimento para investigar a realidade e as 

transformações sócio-culturais midiáticas como portadoras de uma espécie de 

orientação, uma tendência de direcionamento em seus conteúdos ou processos que 

obedece a certas reivindicações oriundas de uma espécie de slogan ou slogans explícitos 

ou implícitos, de fácil e duradoura apropriação, que servem como guias e não podem ser 

perdidos ou se perdem o mínimo possível. Em nossa pesquisa, a identificação das 

consignas talvez não possa se dar de forma direta ou muito clara em situações de 

interação sócio-cultural midiática em contextos urbanos, mas a identificação de 

recorrências pode apontar a direção de causas prováveis para certas tendências.   

A essa ideia, Lorite (2004) junta a de observação casual, que consiste na seleção 

de aspectos dos fenômenos a partir do impacto visual que possam causar no observador. 

A aleatoriedade faz parte do método, bem como a regularidade incorporada às rotinas de 

atividades e percursos do pesquisador. Seria uma maneira de “coletar instantâneos 

visuais” da realidade e compara-los, completa-los, altera-los por meio de novas 

observações casuais, com pontos de pontos de observação e duração da observação não 

previamente. Isso permite a consideração da subjetividade do pesquisador na construção 

do objeto empírico da pesquisa, o que é complementar ao método cartográfico. 



 

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

 

 7 

Nessa direção, a investigação utilizou amostras aleatórias segundo proposto por 

Lorite (2004; 2015). Foram feitas incursões em campo para observação e registro 

fotográfico, além de entrevistas e coleta de material impresso de acordo com os 

pressupostos epistemológicos de Morin (2005). Recorremos a um roteiro de observação 

casual com indicação de marcos da paisagem a serem descritos e fotografados e 

gravamos entrevistas e sons ambientes, recolhemos amostras de materiais dispersos na 

paisagem urbana ou doados pelos entrevistados; e elaboramos um relato por meio de 

diário de campo com impressões pessoais de cada observação. Isso tudo demandou uma 

reflexão mais extensa sobre os procedimentos metodológicos que optamos por 

empregar. 

Deambulações sobre a cartografia... 

 Para os geógrafos, a cartografia – diferentemente do mapa: representação de um 

todo estático – é um desenho que acompanha e se faz ao mesmo tempo que os 

movimentos de transformação da paisagem. Paisagens psicossociais também são 

cartografáveis. A cartografia é composta de narrativas, seu principal elemento é a 

escrita, cartografar é praticar, experimentar, produzir junto com o seu objeto de estudo, 

é coproduzir. Na cartografia, vários elementos podem conversar no processo de feitura: 

escrita, música, filmes, pintura, tudo que abrange o “acontecer” do fenômeno. Sujeito e 

objeto estão de mãos dadas e se constituem no plano afetivo de formação do 

acontecimento, ambos são afetados e afetam no decorrer da experiência cartográfica 

(ROLNIK, 2014). 

Cartografar é abrir os sentidos às possiblidades do mundo. Abrir-se ao sensível, 

habitar territórios físicos e existenciais, por meio dos olhares, da escuta, dos cheiros, dos 

gostos, dos toques. A cartografia é calcada na experimentação, na afetação e na 

produção real do social; é um rizoma5, experimentação calcada no real. Nesse mapa, 

justamente porque nele nada se decalca, não há um único sentido para experimentação, 

nem uma mesma entrada. São múltiplas as entradas numa cartografia. Ao experimentar 

acompanha-se processos, rastreiam-se passos. Não se busca estabelecer um caminho 

linear para atingir um fim. A cartografia é o traçado no plano da experiência 

                                                
5 O rizoma é uma haste subterrânea e difere absolutamente das raízes e radículas. Os bulbos, os tubérculos, são 
rizomas. Plantas com raiz ou radícula podem ser rizomórficas num outro sentido inteiramente diferente: é uma 

questão de saber se a botânica, em sua especificidade, não seria inteiramente rizomórfica. Até os animais o são, sob 
sua matilha. Qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo. É muito diferente da 
árvore ou da raiz que fixam um ponto, uma ordem. (DELEUZE; GUATTARI, 1995). 
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acompanhando os efeitos (sobre o objeto, o pesquisador, e a produção do conhecimento) 

do próprio caminho investigativo. Cabe ao cartógrafo rastrear, experimentar, afetar, ser 

afetado, perceber, coproduzir junto com seu objeto de pesquisa. 

Cartografar é conectar afetos que nos surpreendem e, para tanto, na 
formação do cartógrafo é preciso ativar o potencial de ser afetado, 

educar o ouvido, os olhos, o nariz para que habitem durações não 

convencionais, para além de sua função sensível trivial, ativando algo 
de supra-sensível, dimensão de virtualidade que só se amplia à medida 

que é exercitada. O cartógrafo, assim, vai criando corpo junto com a 

pesquisa. Trata-se de ganhar corpo para além de sua funcionalidade 
orgânica, biológica. Algo se passa, algo de virtual pode ser acessado, e 

aí está o corpo, o mundo e o tempo que passa. (POZZANA, 2013, 

p.336). 

É tarefa do cartógrafo descrever, narrar os corpos vibráteis que o cercam. O 

corpo vibrátil é tocado pelo invisível, e sabe: ativa-se, já, um primeiro movimento do 

desejo. No encontro, os corpos, em seu poder de afetar e serem afetados, se atraem ou se 

repelem. Dos movimentos de atração e repulsa geram-se efeitos: os corpos são vestidos 

por uma mistura de afetos. Eróticos, sentimentais, perceptivos, cognitivos. Cabe ao 

cartógrafo com seu corpo vibrátil captar os platôs, regiões de intensidade contínua, 

feitas da latitude6 (estado intensivo da potência de afetar e ser afetado7) dos corpos que 

você for encontrando: corpos humanos, animais, sonoros, olfativos... corpo de uma 

ideia, de uma língua, de uma coletividade. 

Ao falar em cartografia é inevitável não mencionar a teoria dos afetos de 

Spinoza que é sua principal base. A própria ideia de corpo vibrátil é alicerçada nos 

regimes de afetação. A afetação está diretamente ligada ao conceito de Spinoza 

(1677/2010) de afetos e afecções, remete não só ao estado do corpo quando afeta ou é 

afetado, mas à ação, à transformação, à passagem que os corpos sofrem /agem quando 

afetam ou são afetados; além de corresponder a todo processo afetivo em que há uma 

transformação da energia vital do ser. Segundo Spinoza (1677/2010), os afetos são as 

                                                
6 « No plano da consistência, um corpo se define somente por uma longitude e uma latitude: isto é, pelo conjunto dos 
elementos materiais que pertencem sob tais relações de movimento e de repouso, de velocidade e de lentidão ( 

longitude) ; pelo conjunto dos afectos intensivos de que ele é capaz sob tal poder ou grau de potência (latitude). 
Somente afectos e movimentos locais, velocidades diferenciais. Coube a Espinosa ter destacado essas duas dimensões 
do Corpo e de ter definido o plano de Natureza como longitude e latitude puras. Latitude e longitude são os dois 
elementos de uma cartografia. » (DELEUZE & GUATTARI, 2012, p.49). 
7 Spinoza (1677/2010) traça duas definições sobre o corpo: na cinética, o corpo tem uma relação de dependência da 
individualidade do corpo, em relação ao movimento. A sua individualidade está diretamente ligada à relação de 
velocidades e lentidões, movimento e repouso, é essa relação de velocidades e lentidões que formará o corpo. Já a 
outra definição é dinâmica, todo corpo se define por certo poder de ser afetado. O que pode um corpo? Spinoza 

(1677/2010) perguntou. As pessoas, as coisas, os animais se diferenciam pelo que podem, ou seja, eles não podem a 
mesma coisa. Spinoza (1677/2010) define o homem pelo que ele pode, corpo e alma, as pessoas precisam ser 
enxergadas como pequenos pacotes de poder. 
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afecções do corpo, uma potência de agir, que pode ser aumentada ou diminuída, uma 

ação que pode ser de um corpo sobre o outro ou de um objeto sobre um corpo. Quando 

há aumento de potência o resultado no afeto é a alegria, quando há diminuição é a 

tristeza. A alegria é a passagem para um estado mais potente e perfeito do próprio ser, a 

tristeza é o contrário. Pensar os afetos sob a ótica spinozista é entender como se forma a 

própria sociedade dentro de um jogo de afetação em que uns afetam os outros, 

modificando a si mesmos e aos outros depois de afetar ou serem afetados.  

Afetar no sentido de modificar, transformar, alterar; de forma recursiva o 

indivíduo transforma o mundo, que é transformado pelo indivíduo – ainda que boa parte 

dos efeitos que o mundo produz sobre o indivíduo escapem à sua consciência. O afeto é 

aquilo que sentimos a partir do efeito do que o mundo produz sobre nós, é como o corpo 

sente as transformações do mundo. É a energia de uma emoção, a força da potência que 

existe em cada sujeito em ação, expressa.  E é nesse jogo de afetos que a cartografia 

encontra seu terreno fértil. 

O método cartográfico proposto por Deleuze e Guattari (1995) tem como foco o 

acompanhamento do processo de produção e não a representação. Um dos objetivos do 

método cartográfico é estar aberto a imprevisibilidade do processo de produção do 

conhecimento. Durante a pesquisa de campo8, procurei acompanhar os processos em 

curso, ficar aberto ao acaso e às afetações que aconteciam no momento, ser afetado pela 

festa, pelas pessoas, pela música, pelas máquinas tecnológicas, pelas drogas. Nesse 

sentido, a cartografia se assemelha à pesquisa etnográfica e a observação participante. 

Meus sentidos se abriram às sensibilidades que me afetavam por inteiro, e assim, ia 

habitando aqueles territórios de sonoridades eletrônicas e maquínicas. Estava aberto ao 

plano dos afetos, ao acaso, ao imprevisível; e assim foi sendo tecida a cartografia 

complexa. 

 

Cartografia e Complexidade nas Festas de Música Eletrônica 

O recorte empírico corresponde a dois festivais de música eletrônica: o King 

festival em Recife, o Dream Valley em Florianópolis; a festa de música eletrônica 

                                                
8 A pesquisa de campo nas festas de música eletrônica é produto da tese de doutoramento de Thiago Tavares das 

Neves pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRN intitulada de Coração Sonoro – afetos, corpos 
e máquinas nas festas de música eletrônica, defendida em agosto de 2016, orientada pela professora Pós-Doutora 
Josimey Costa da Silva. 
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PAJUX em Natal. A escolha pelos dois festivais é justificada pela relevância que ambos 

têm no cenário de música eletrônica nacional com a participação dos djs mais 

conhecidos nacionalmente e internacionalmente. O King festival teve duas edições 

(2013 e 2015) e contou com a participação de 20 mil pessoas na sua primeira edição9; o 

Dream Valley aconteceu em Florianópolis e teve sua terceira edição no ano de 2014, em 

2013 recebeu 40 mil pessoas nos dois dias de evento10. Faz parte também do recorte 

empírico a festa PAJUX que aconteceu em Natal numa casa-noturna chamada Ateliê 

Bar e Petiscaria, no bairro da Ribeira.  

Tentamos acompanhar os percursos afetivos dessas festas, entender os processos 

que ali se formavam, como se originavam e o que resultavam, para compreender qual o 

sentido delas do ponto de vista da afetação, para perceber as redes afetivas que se 

teciam, me estabelecendo como indivíduo afetado e afetante, como parte do processo 

festivo, vivenciando a experimentação de maneira conjunta. Segundo Rolnik (2014, p. 

22), “o texto é autobiográfico, desde que entendamos por ‘auto’, aqui, não a 

individualidade de uma existência, a do autor, mas a singularidade do modo como 

atravessam seu corpo as forças de um determinado contexto histórico”. 

Na tentativa de responder a essas perguntas, fez-se necessário a utilização de um 

método aberto que permitisse a consideração da subjetividade do pesquisador e, por 

consequência, dos seus afetos, de outros afetos, dentro do processo de construção. O 

intuito foi traçar um mapa das afetações e dos afetos das festas de música eletrônica 

visitadas, que permitisse a entrada de muitos sentidos e operasse como rizoma. Os 

afetos abrigam dimensões subjetivas, sociais, filosóficas, culturais, psicológicas, 

biológicas e históricas. O método de pesquisa que propomos tem a intenção de ser 

plural, metamorfoseado de acordo com a coleta de informações e a construção dos 

dados. O método foi construído no decorrer da pesquisa, baseando-se na 

experimentação, nos circuitos afetivos que nos guiavam. Para Edgar Morin (2008): 

Originalmente, a palavra método significava caminhada. Aqui, é 

preciso aceitar caminhar sem um caminho, fazer o caminho enquanto 

se caminha (...) O método só pode se construir durante a pesquisa; ele 
só pode emanar e se formular depois, no momento em que o termo 

transforma-se em um novo ponto de partida, desta vez dotado de 

método. (MORIN, 2008, p. 36). 

                                                
9 Mais informações sobre o King Festival podem ser encontradas aqui: http://psicodelia.org/noticias/king-festival-

2013-review-e-fotos e http://virgula.uol.com.br/musica/king-festival-2013/ Acesso em: 25 de setembro de 2014.  
10 As informações sobre o público do Dream Valley podem ser vistas aqui: http://www.phouse.com.br/dream-valley-
festival-2013-2014/ Acesso em: 18 de novembro de 2015.  
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Na direção sugerida por Edgar Morin (2008), a proposta de métodos deste 

trabalho se deu visando apenas um roteiro de orientação para os primeiros passos na 

pesquisa.  Foi fazendo o caminho enquanto se caminha, experimentando, tateando as 

possibilidades de investigação que foi construído o método cartográfico com apoio na 

epistemologia da complexidade de Edgar Morin (2007). Neste trabalho executamos uma 

cartografia complexa, mesclando o método cartográfico com a epistemologia 

complexa11. A partir dessa base, os métodos foram aparecendo e se ajustando à 

realidade a ser pesquisada. “Conhecer o caminho de constituição de dado objeto 

equivale a caminhar com esse objeto, constituir esse próprio caminho, constituir-se no 

caminho”. (PASSOS et al, 2012, p. 31). 

Tanto a cartografia como a complexidade possuem aproximações. Ambas 

pregam a não simplificação do conhecimento; a produção do conhecimento, do sujeito, 

do objeto são coisas tecidas juntas; as duas advogam a abertura aos acontecimentos do 

mundo, ao imprevisível, à desordem, à ordem, ao acaso, às ações, retroações; acreditam 

que o sujeito  deve deixar-se afetar pelo mundo dos fenômenos e afetar os fenômenos, 

afinal sujeito e mundo produzem conhecimento de maneira conjunta; têm um caráter 

ético e de politização do pensamento. A cartografia e a complexidade acreditam que o 

sujeito e o objeto são indissociáveis e construídos juntos no ‘acontecer’ da pesquisa.  

Através de um roteiro de orientação optamos por artifícios metodológicos e 

técnicas de investigação para obter uma compreensão mais abrangente do fenômeno em 

questão. Todavia, o objetivo não era ficar preso a receitas metodológicas, visto que o 

método de pesquisa escolhido permitia abertura ao imprevisível, aos afetos que pediam 

passagem. Durante a pesquisa12, eu fiz uso das técnicas de investigação escolhidas, 

como a observação etnográfica participante com o objetivo de ser afetado pelo 

fenômeno e de certa forma afetá-lo, como o auto registro in loco de depoimentos, no 

qual os participantes gravavam o momento de preparação para a festa, o durante e o 

                                                
11“A complexidade como referência teórica e método de pesquisa permite a observação do próprio pensamento 
enquanto lida com suas construções de realidade. A subjetividade do pesquisador não é desconsiderada por ser 

indissociável dele, assim como de qualquer ação de um sujeito sobre o mundo, que só pode ser percebida enquanto tal 
também pelo sujeito que a realiza ou por outro que a observa. Disso decorre que o diverso, o incerto, o ambivalente e 
o antagônico constituem parte integrante tanto do fato, quanto da observação do observador. Admitir o acaso, a 
imprevisibilidade, a tensão entre determinismo e liberdade, autonomia, dependência, instabilidade, inacabamento, 
paradoxo, ordem e desordem, enfim, as emergências como algo constituinte da vida, do homem e da ciência, são 
condições de um pensamento complexo.” (SILVA; NEVES; SOBRAL, 2013, pp. 381-382). In: ALMEIDA, Maria da 
Conceição de; GALENO, Alex (org.). Ensaios de complexidade 3. Natal, RN: EDUFRN, 2013). 
12 A cartografia complexa foi o método utilizado.  Não consideramos a observação etnográfica participante um 

método de pesquisa e sim, uma das técnicas de investigação escolhidas. O uso da primeira pessoa do singular em 
algumas partes do texto é justificado pois é resultado da tese de doutorado de Thiago Tavares da Neves (como já 
citado anteriormente). 
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depois, no total oito pessoas relataram as afecções e afetações que a festa provocava. 

Também  utilizei o registro fotográfico nos locais de fluxo e entrevista narrativa com os 

participantes que gravaram os depoimentos e com pessoas que se disponibilizaram a 

falar sobre a história das festas de música eletrônica em Natal. 

Devido à minha experimentação, vivência e paixão pela música eletrônica, era 

necessário distanciamento do objeto e ao mesmo tempo contaminação. Se por um lado o 

distanciamento era imperativo, pois era preciso sair do ambiente festivo em que me 

encontrava para adquirir um metaponto de vista sobre o fenômeno observado, para 

enxergar o que não conseguia ver de dentro. Por outro lado, precisava ser contaminado 

por aquilo tudo, sentir na carne o que aquelas pessoas sentiam, misturar minhas 

afetações com as da festa. Foi um exercício e desafio cartográfico, pois me enxergava o 

tempo todo presente no objeto e embora a cartografia e a complexidade me dessem 

margem para essa afetação plena, havia a necessidade de distanciamento para não ser 

pego pela cegueira do conhecimento. Fazia-se mister um conhecimento reflexivo13 

sobre o que estava vivenciando, sobre as ideias que emergiam da minha mente no 

momento das afetações. Ao observar aquelas pessoas dançando parecia que estava 

diante de um espelho, mas precisava participar, ser o outro, que nesse caso era eu, 

pesquisador, sujeito e objeto de si mesmo. 

Envolver-se seriamente na pesquisa implica, mais cedo ou mais tarde, 

pesquisar a si mesmo, ampliando a autoconsciência das limitações e 

possibilidades. O pesquisador não entra em seu campo de pesquisa 
como um elemento estável. Ele muda porque (ou quando) aprende. A 

escrita dos resultados é por isso também um exercício de 

autoescrever-se. Ter consciência disso evita dois perigos aos quais o 
pesquisador está constantemente exposto. O primeiro deles, colocar-se 

fora do processo como aquele que aprendeu a realidade e alfineta os 

conhecimentos ao estilo do colecionador de borboletas; o segundo, 
tornar o ‘objeto’ da pesquisa um pretexto para sua reflexão narcisista, 

auto-indulgente e solipsista. (BRANDÃO; STRECK, 2006, p. 271). 

A cartografia complexa desta pesquisa teve como função fazer uma leitura 

polifônica, múltipla do local, de modo a entender o que ambiente é capaz de dizer por si 

só, como se dá o seu diálogo com os participantes da festa e, numa relação recursiva, 

como os participantes dialogam com ele. Entender também como o pesquisador dialoga 

com o ambiente e as pessoas e como eles dialogam com o pesquisador, faz parte do 

processo e era também o objeto de pesquisa de mim mesmo. As afetações da festa 

                                                
13 Para Spinoza, refletir sobre o conhecimento, sobre as ideias, buscando as ideias verdadeiras e distinguindo-as de 
outras percepções, é descobrir a potência do nosso pensamento e do nosso poder de conhecer. Isso ele chama de 
conhecimento reflexivo ou método verdadeiro. (ESPINOSA, 1677/2004). 
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tinham múltiplas entradas e saídas, o intuito era mapear os percursos afetados e afetivos, 

mergulhando nos platôs sonoros, festivos, dançantes14 daqueles momentos.  

É importante destacar que as reações das pessoas à observação foram levadas em 

consideração durante o processo de investigação. De acordo com Massimo Canevacci 

(2008, p. 21), “observar é claramente um observar-se também.”. Aqui repousa uma 

postura de vigilância epistemológica e metodológica. Ao observar o objeto, o sujeito 

também é observado, afetado por ele, de modo que o objeto possui vários significados 

que precisam ser interpretados e que a interpretação, essencial à compreensão do que se 

observa, está ligada à subjetividade do observante, o único que pode conferir sentido ao 

observado. 

A noção de subjetividade trabalhada neste texto não se concentra apenas nos 

indivíduos, ela também se descentraliza o sujeito, visto que é produzida por agentes de 

enunciação. 

Os processos de subjetivação ou de semiotização não são centrados 

em agentes individuais (no funcionamento de instâncias 
intrapsíquicas, egoicas, microssociais), nem em agentes grupais. Esses 

processos são duplamente descentrados. Implicam o funcionamento de 

máquinas de expressão que podem ser tanto de natureza extrapessoal, 
extraindividual (sistemas maquínicos, econômicos, sociais, 

tecnológicos, icônicos ecológicos, etológicos, de mídia, ou seja,  

sistemas que não são mais imediatamente antropológicos), quanto de 

natureza infra-humana, infrapsíquica, infrapessoal (sistemas de 
percepção de sensibilidade, de afeto, de desejo, de representação, de 

imagem e de valor, modos de memorização e de produção de ideias, 

sistemas de inibição e de automatismos, sistemas corporais, orgânicos, 
biológicos, fisiológicos e assim por diante). (GUATTARI; ROLNIK, 

2013, p. 39). 

Para tentar captar esses processos de subjetivação era preciso descrever as 

máquinas de expressão. A tentativa é de capturar o inapreensível, aquilo que escapa, que 

está em fluxo, o que se exprime e como se exprime. Confesso que durante a festa não 

levei bloco de notas ou caderno para fazer o diário de campo, não queria chamar 

atenção, nem perder tempo anotando coisas, preferi vivenciá-las, experimentar o 

ambiente e depois fazer o registro. No diário digital relatei como era o campo de 

pesquisa, quais as minhas afecções e sobre os personagens da narrativa. Em geral, dois 

dias após cada evento, abria o notebook e começava a descrever tudo o que tinha visto e 

                                                
14“Região contínua de intensidades, vibrando sobre ela mesma, e que se desenvolve evitando toda orientação sobre 

um ponto culminante ou em direção a uma finalidade exterior (...) Chamamos ‘platô’ toda multiplicidade conectável 
com outras hastes subterrâneas superficiais de maneira a formar e estender um rizoma” (DELEUZE; GUATTARI, 
1995, p. 44). 
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vivido. A possibilidade de ver vídeos no youtube da festa também ajudou bastante, pois 

trouxe à tona a memória afetiva de alguns momentos específicos, principalmente 

aqueles de maior afetação sobre o corpo.  

Durante a cartografia complexa é fundamental a consciência de que o 

pesquisador é influenciado pelo que vê, pelo que sente e pelo que constrói em conjunto 

com a realidade investigada. O investigador, deve, inclusive seguir os movimentos do 

seu próprios desejos, dos seus próprios afetos e dos desejos e afetos alheios. A presença 

do investigador modifica o ambiente que, em movimento de recursividade, também 

modifica o próprio investigador. Ambos são sujeito e objeto de suas mutuas afetações. 
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