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Resumo

A  música  underground encontra-se  fora  dos  meios  tradicionais  de  produção  e
divulgação musical. Auxiliada pelos meios digitais, uma cena musical independente e
underground se desenvolve em pequenos espaços físicos, que são frequentados por um
público  pequeno,  mas  aberto  a  experimentações  e  estéticas  muitas  vezes  fora  dos
padrões estabelecidos para o que se concebe como música. Dentro desse contexto, o
Edifício Texas, localizado no centro do Recife, firmou-se como um importante espaço
para o desenvolvimento da cena underground recifense.
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Introdução

Existem várias cidades dentro de uma única cidade. Lugares e espaços urbanos

podem acionar  diferentes  sentidos  e  significados,  se  levarmos  em conta  a  trajetória

individual de cada pessoa e a relação estabelecida com um lugar específico e até mesmo

com a cidade de uma maneira geral: determinados locais da cidade podem representar

muito para uma pessoa e não ter qualquer importância para outra. A relação do sujeito

com o espaço aciona modos de estar no mundo, diferentes performances. Uma cidade é

um  organismo  vivo  (SAINT  SIMON  apud  LEMOS),  continuamente  em  mutação,

portanto, essa relação entre o indivíduo e o espaço urbano também é sempre mutável,

assim como a forma de o indivíduo se apresentar para o mundo a partir da relação com

o espaço que habita. 

As  pessoas  que  circulam  na  cidade  são  mais  do  que  corpos  passivos  que

simplesmente  absorvem o espaço em que estão inseridos. O corpo, além de receber e

devolver  uma  concepção  própria  do  espaço  em  que  se  encontra,  também  busca

elementos  de  outros  lugares,  de  outros  mundos  e  de  outras  vivências.  Tudo isso  é

entregue para o espaço em que o sujeito está vivendo, influenciando-o e deixando-se

influenciar. 

Meu corpo está, de fato, sempre em outro lugar, ligado a todos os outros lugares
do mundo e, na verdade, está em outro lugar que não o mundo. Pois, é em torno
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dele que as coisas estão dispostas, é em relação a ele – e em relação a ele como
em relação a um soberano – que há um acima, um abaixo, uma direita, uma
esquerda, um adiante, um atrás, um próximo, um longínquo. O corpo é o ponto
zero do mundo, lá onde os caminhos e os espaços se cruzam, o corpo está em
parte alguma: ele está no coração do mundo, este pequeno fulcro utópico, a
partir do qual eu sonho, falo, avanço, imagino, percebo as coisas em seu lugar e
também as nego pelo poder indefinido das utopias que imagino. (FOUCAULT,
2013, p. 14) 

Para Foucault, o corpo é o ponto de partida da consciência do sujeito. É partir da

disposição do corpo que a pessoa vai construir suas concepções sobre o mundo que a

rodeia e o modo de se posicionar perante ele. Mas não se pode negar que esse corpo,

mesmo sendo o ponto de partida da consciência, também é influenciado pelo espaço que

o rodeia, assim como pelo constante fluxo de informações que o corpo e a consciência

recebem. Esse fluxo de informações foi amplificado significativamente com o advento

das tecnologias da comunicação e da internet, levando o sujeito a visitar outros espaços

e lugares, o que traz consequências para o modo de ocupar o espaço vivido. 

A saída  do  corpo  de  um  cotidiano  para  um  ambiente/momento  de  lazer  e

entretenimento vira a chave e faz com que o sujeito acione outro modo de ser e de estar

no espaço. Culturalmente, esses momentos ocorrem com mais frequência no período

noturno, após o horário comercial. As pessoas passam a transitar, sobretudo em finais de

semana,  por  uma cidade  permeada  por  bares,  boates,  música  ao  vivo,  intervenções

artísticas. O modo de se colocar no mundo quando não se está cumprindo obrigações

(trabalho, estudo, resolução de pendências, etc.) traz uma suposta liberdade de como se

colocar no mundo e se apresentar perante a sociedade.

Nesse contexto de diferenças entre a cidade diurna e a cidade noturna, a música

aparece como um fator fundamental. Como uma expressão comunicacional, ela coloca-

se  como algo  que  pode levar  os  sujeitos  a  “estarem juntos”,  a  uma experiência  de

partilha. Quando a música está na centralidade das relações interpessoais estabelecidas

em determinado local, gerando influência em aspectos sociais, econômicos e urbanos,

podemos pensar na formação de uma cena musical.

Edifício Texas: cena musical underground no Recife

Mas  o  que  faz  com  que  um  determinado  local  seja  visto  como  uma  cena

musical? Para Will Straw (2013, p. 12), “cena é um meio de falar da teatralidade da

cidade – da capacidade que a cidade tem para gerar imagens de pessoas ocupando o

espaço público de forma atraente”. O autor também pontua que uma cena musical vai
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muito além de um simples aglomerado de sujeitos que se reúnem em torno de um gosto

musical relativamente parecido. As cenas, para Straw (2013, p. 13), “surgem a partir dos

excessos  de  sociabilidade  que  rodeiam  a  busca  de  interesses,  ou  que  fomentam  a

inovação e a experimentação contínuas na vida cultural das cidades”. 

As cenas são esquivas mas podem ser consideradas, mais formalmente, como
unidades de cultura urbana (como subculturas ou mundos de arte), como uma
das estruturas do evento por meio das quais a vida cultural adquire sua solidez.
As cenas são uma das infraestruturas da cidade para troca, interação e instrução.
(STRAW, 2013, p. 13)

Cenas musicais  têm a capacidade  de  juntar  corpos em torno da  música,  que

carrega consigo uma potência para agenciar sociabilidades. Pessoas podem sair de casa

tanto para assistir a um show de determinado artista como para ir a um determinado bar,

pois nele costuma tocar determinado gênero musical. Em ambos os casos as interações

sociais vão ser estimuladas e/ou auxiliadas por uma manifestação musical. É a música

impulsionando e direcionando os caminhos percorridos pelo sujeito na cidade e pela

vida social. Não que isso não aconteça em outras manifestações artísticas, mas a música

“oferece  um pretexto para sair  pela  cidade,  para consumir  cultura em momentos  de

interação coletiva que se enquadram na vida pública mais difusa das cidades, nas mesas

de bar e nas conversas públicas e coletivas” (STRAW, 2013, p. 14).

Para Jeder Janotti,  uma cena é capaz de “teatralizar,  de colocar  em cena (no

sentido de mise-en-scène) afetos, objetos, sensibilidades e valores culturais” (JANOTTI

JR.,  2014,  p.  62).  Essa  teatralização  de  modos  de  vida  através  das  cenas  musicais

“aproxima  a  noção  de  cena  à  ideia  de  performance,  vivenciada  coletivamente  em

espaços públicos da cidade” (TROTTA, 2013, p. 59). É preciso pensar cena musical

como uma configuração que tem a capacidade de reunir pessoas com valores e gostos

musicais próximos, mas sem eliminar os dissensos que ocorrem devido às trajetórias

pessoais  e  únicas  que  formam  a  personalidade  individual,  gerando,  assim,  uma

performatização única que se conecta com outras. Participar  de uma cena musical é

mais do que simplesmente frequentar determinados shows e escutar um estilo específico

de música. A música, assim como todas as outras formas de arte, nos afeta e nos move

(consciente  e  inconscientemente).  Corpos  transitam  por  esses  espaços  em  que  se

configuram  as  cenas  musicais,  acionando  modos  de  vida,  configurações  do  ser e

maneiras  de  se  portar  perante  processos  comunicativos  e  de  sociabilidade.  Esses

acionamentos  colocam  o  sujeito  em  conexão  com  o  mundo  através  de  uma
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desterritorialização do lugar em que ele está, e o reterritorializam em conexão com os

mais  diversos  tipos  de  vida  espalhados  pelo  mundo  que  podem ser  vinculados  aos

modos de escuta e gêneros musicais.

A ideia  de  cena  foi  pensada para  tentar  dar  conta  de uma série  de  práticas
sociais, econômicas, tecnológicas e estéticas ligadas aos modos como a música
se  faz  presente  nos  espaços  urbanos.  Isso  inclui  processos  de  criação,
distribuição  e  circulação,  além  de  relações  sociais,  afetivas  e  econômicas
decorrentes desses fenômenos (JANOTTI JR.; PIRES, 2011, p. 11).

A manifestação de uma cena musical pode ter traços semelhantes em diferentes

partes do mundo, o que nos faz pensar em uma homogeneidade. Mas as cenas sempre

carregam traços do ambiente em que elas se instalam: a música local,  dinâmicas  de

consumo, a arquitetura do espaço, o público que frequenta, entre outros fatores. Uma

cena musical pode “contextualizar e explicar processos locais dentro de um contexto

global” (KAHN-HARRIS apud GRAHAM, posição 338 de 7022, tradução nossa). Se

tomássemos  como  exemplo  uma  cena  de  heavy  metal,  ela  acionaria  características

globais  desse  gênero  musical,  elementos  que  são compartilhados  em diversas  cenas

espalhadas por diversos países, mas que, ao mesmo tempo, misturam-se com processos

locais de como se encara o gênero musical heavy metal. 

Se para Will Straw (2013) a cena engloba o “sentido da efervescência” e, além

disso, uma “dimensão lúdica”, é importante exemplificar uma materialização de todo

esse processo que envolve o mecanismo de funcionamento de uma cena musical. Para

isso, utilizaremos o Edifício Texas, situado no centro do Recife, local que desde 2014

configurou-se como um lugar central para realização de eventos voltados para a cena

musical  underground recifense,  assim  como  para  exibição  de  filmes  e  outras

intervenções artísticas.

Antes de situar o que seria essa “cena  underground” em Recife, é importante

localizar geograficamente o Edifício Texas, que fica no Pátio de Santa Cruz, bairro da

Boa Vista, área central da cidade. O Pátio é um local de fácil acesso, pois fica muito

próximo da Avenida Conde da Boa Vista, um dos principais corredores de ônibus locais.

Portanto,  chegar  ao Pátio  de Santa Cruz,  e consequentemente no Edifício  Texas,  de

transporte  público  é  uma  tarefa  relativamente  fácil  para  os  moradores  de  diversas

regiões da cidade: descendo na avenida, a pessoa não percorre mais do que 400 metros

para chegar ao Pátio, também conhecido como Largo de Santa Cruz, onde se encontra a
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Igreja de Santa Cruz, dividindo espaço com alguns estabelecimentos que têm a música

como algo fundamental para a sobrevivência do lugar. 

Apesar de não ser o foco do presente estudo, é importante citar o evento “Terça

do Vinil”, que aconteceu durante os últimos três anos no Pátio de Santa Cruz e que

reunia enorme número de pessoas para uma escuta coletiva de vinis. Mas não era uma

simples escuta coletiva de uma seleção de músicas. Era a música agenciando espaços de

sociabilidade, fazendo com que as pessoas participassem ainda mais de processos de

relações interpessoais, gerando assim espaços comunicacionais. 

Essa amplificação da materialidade da música envolve a ideia de uma escuta
conexa,  ou  seja,  sonoridades  musicais  agenciam  espaços,  lugares,
temporalidades, cenas, artefatos midiáticos, apresentações ao vivo e consumo
como partes dos processos de escuta e não simples intermediações diante do
sujeito ouvinte (JANOTTI JR., 2014, p. 28). 

Recentemente a “Terça do Vinil” deixou de acontecer no Pátio, mas o evento foi

fundamental para chamar a atenção da população para o Pátio de Santa Cruz: um espaço

amplo, aberto, público e de fácil acesso, que tinha potencial para se firmar como um

lugar de entretenimento da noite recifense.

A partir disso bares e espaços culturais começaram a surgir em torno do Pátio.

Entre eles destacou-se justamente o Edifício Texas, que foi responsável por dar uma

dinâmica diferente à região.  Dividido em dois ambientes,  o Texas não é um espaço

grande. Um dos ambientes é o primeiro andar do edifício, geralmente aproveitado para

eventos pagos (sempre com um preço bastante acessível) ou que precisem de um espaço

maior: trata-se de um grande vão. O outro ambiente é o térreo, onde funciona o bar e

também onde acontecem com frequência apresentações musicais. O mais interessante

da parte térrea é que ela não é muito grande: banheiros, um balcão para o bar e uma sala

à frente onde a banda e/ou artista da noite se instala para a performance. Por conta disso,

a parte térrea do Texas se mistura com a rua, não há muros ou portas separando um do

outro. Essa questão da mistura entre o público e o privado é um dos elementos mais

interessantes do espaço: o Texas (espaço privado) impulsiona performatividades através

dos eventos que ele abriga, fazendo com que a rua (espaço público) seja ocupada por

performances e diferentes maneiras de estar no mundo.

Enquanto a Terça do Vinil atraía um público interessado em escutar clássicos da

Música Popular Brasileira, o Edifício Texas tem uma proposta de ser a  casa para que

artistas que estão fora do mercado mainstream mostrem suas produções. Essa diferença
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de proposta é responsável direta para que um determinado público seja atraído pelos

eventos do Edifício Texas: majoritariamente encontramos um público jovem, de classe

média e que é universitário ou recém-graduado. Isso não impede que com frequência,

mas em menor número, não apareça no Edifício Texas uma geração anterior: artistas,

professores, jornalistas, músicos, entre outros, que enxergam no espaço um ambiente de

efervescência  cultural.  Configura-se,  portanto,  um  público  aberto  a  escutar  novos

artistas, a ter contato com músicas que nunca escutou antes. Em outras palavras, um

público aberto a experiências sonoras. 

É a partir desse ponto que podemos falar de uma cena  underground recifense

ligada ao Edifício Texas. O underground está estreitamente conectado com a questão da

experimentação. Apesar de sofrer influência de produções  mainstream (assim como o

contrário  acontece),  a  cena  e  a  produção  underground têm uma linguagem própria.

“Underground pode  ser  entendido  como  uma  zona  distinta  de  atividade  cultural,

existindo ‘abaixo’ ou ‘entre’, mas permeado (e permeando) pela cultura  mainstream”

(GRAHAM, posição 179 de 7022, tradução nossa). Em outras palavras, a música dita

underground existe fora ou à margem das grandes indústrias da música, isto é, não está

nos grandes festivais ou nos principais portais de notícia. A música underground está

nos fóruns de discussão espalhados pela internet  e no compartilhamento gratuito  de

arquivos, e é em pequenos espaços, como o Edifício Texas, que se constroem cenas

underground  locais,  a  partir  de  um pequeno  público  e  de  poucos  artistas.  “A cena

underground opera globalmente através da internet e outras mídias. Mas também está

ancorada em centros urbanos locais devido a recursos financeiros, público e espaços”

(GRAHAM, posição 585 de 7022, tradução nossa). 

Apesar do indiscutível papel da internet para as transformações da produção e

consumo  de  música,  “as  cenas  urbanas  ainda  existem,  principalmente  através  de

espaços, festivais e lojas que ainda sobrevivem, assim como através de pessoas que se

aglomeram  e  que  possuem  algo  em  comum”  (GRAHAM,  posição  612  de  7022,

tradução nossa). É a partir dessas cenas locais, interligadas com uma cena global, que se

estabelecem  conexões  entre  pessoas  com  interesses  semelhantes,  permitindo,  por

exemplo, comercialização de produtos e uma interação entre artistas e público. 

Esses lugares, que representam o espaço da sociabilidade por excelência,
são fortalecidos  e  sedimentados  pelos  sentimentos  comuns  e  por  uma
forma  de  expressão  também  comum  aos  que  os  fazem:  espaços  da
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“comunicação-comunhão”. Desse modo, as “portas e pontes” (SIMMEL,
1983) servem como metáfora das conexões sociopolíticas culturais que
vão tecendo a rede interpessoal na cidade, uma rede na qual a dimensão
estética do viver, o compartilhar sentimentos, emoções, paixões comuns
ganham relevância na constituição comunal, ou dos espaços mediativos,
comunicativos,  que rompem com o estabelecido e com toda estratégia
pública de ordenação dos espaços e do poder territorial. (FERNANDES,
2001, p. 272). 

Como já dito anteriormente, para Stephen Graham (2013) o underground ocupa

um espaço fora ou nas margens do mainstream. E é justamente para esses artistas que o

Edifício Texas abre as suas portas.  Claro que dentro dessas duas categorias há uma

infinidade de gêneros musicais e seus diferentes públicos. Mas o underground trata de

uma trajetória musical independente do mainstream, que se articula com “um senso de

inovação estética e política, além de um radicalismo” (GRAHAM, posição 115 de 7022,

tradução nossa).

Entre as apresentações e eventos que acontecem no Texas, um dos que mais se

destaca, justamente pela busca de inovação estética, é o “Rumor – Ciclo de Arte Sonora

e Música Experimental”. Não há uma data fixa para acontecer, mas o projeto encontrou

no  Edifício  Texas  uma  casa  para  ocupar  o  centro  do  Recife  com  concepções  e

performances  relacionadas  ao  som  que  fogem  do  que  a  sociedade  tem  como

convencional. Para Yuri Bruscky, um dos idealizadores do evento, que já passa de dez

edições realizadas no Edifício Texas, o projeto tem intenções bem definidas: 

Demarcar  uma interseção  de  práticas  artísticas  que  têm o  som como
elemento  articulador  central,  e  cujo  arcabouço  tem  como  base  a
ressignificação  das  morfologias  e  diferenciações  tradicionalmente
aplicadas às linguagens artísticas, questionando tais particionamentos e
salientando o caráter histórico/processual das demarcações conceituais e
modos  de  fruição  artística.  O  Rumor  surgiu  como  uma  instância  de
fomento  às  criações  sonoras  experimentais  em  Pernambuco  e  ao
intercâmbio  criativo  com artistas  de  outras  localidades,  enfatizando  o
imbricamento  de  linguagens  artísticas  (música,  vídeo,  performance,
instalações, etc.).3

A Arte Sonora envolve uma performatividade ligada à sonoridade, aos impactos

que o som pode causar no ouvinte. É uma fuga dos padrões que a sociedade estabeleceu

de como usar o som, fazendo oposição aos cânones como Murray Schafer (1977) e seu

“Projeto Acústico”, que preza por uma paisagem sonora natural e isenta de ruídos. E

quando nos referimos ao som e não à música é porque, apesar de a música também ser

3 Depoimento recolhido pelo autor.
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usada dentro do contexto da Arte Sonora, a questão em jogo é a capacidade que o som

tem de afetar as pessoas, independentemente de ser música ou não. Para Cássio Sales

(historiador, músico e idealizador do projeto “Rumor” junto com Yuri Bruscky), a arte

sonora implica um outro olhar sobre aspectos sonoros, pois “é outro modo de usar o

som  como  matéria-prima,  não  necessariamente  tocar  um  instrumento  nas  formas

consagradas. Existe um discurso quase metalinguístico, ao mesmo tempo que toda uma

implicação social do olhar.”4

Se esse modo de trabalhar com o sonoro é distinto daquele trabalhado através da

música,  ele  aciona  diferentes  performances  perante  o  som,  alcançadas  pelo  que

convencionamos chamar de música. Por exemplo, se durante uma performance de Arte

Sonora  for  usado  o  recurso  do  ruído,  isso  pode  causar,  em  diferentes  graus,  um

sentimento de estranheza para algumas pessoas. É uma performance artística que aciona

outros modos de estar e de encarar o mundo que o rodeia. É um embate entre conceitos

preestabelecidos de modos de conceber/receber o som e concepções sonoras que evitam

o convencional.

O limite da dor está intimamente relacionado ao limite da tolerância do
corpo, e no caso, a uma exploração estética dos limites do corpo. Nesse
sentido pode-se encontrar bastante semelhança na proposta das músicas-
ruído com a exploração dos limites do corpo pela arte da performance. A
performance art em sua essência  se constitui  por  uma diversidade de
práticas em que ações de um indivíduo ou grupo são desenvolvidas em
um lugar e tempo particulares e em que a intenção está focada na ação,
no  acontecimento  de  uma  proposta  geralmente  conceitual.
(CAMPESATO, 2013, p. 3). 

Uma cena underground, aqui materializada através do Edifício Texas, “pode ser

vista como uma proposta política ao oferecer para o público a chance de vivenciar novas

formas de organizar o som e, assim, de vivenciar o mundo” (GRAHAM, posição 1205

de 7022, tradução nossa). Essa fuga dos padrões pode ocorrer justamente por meio da

estética,  pois  ela  pode  ser  um  caminho  para  ideias  não  hegemônicas  e  diferentes

experiências.

Confrontar,  seja  como  artista  ou  como  espectador,  um  padrão  estabelecido

culturalmente  –  no  caso  do  “Rumor”,  um  padrão  sonoro  –  é  uma  maneira  de  se

constituir perante o mundo que o rodeia, é traçar um perfil de identidade cultural que

não se conecta apenas com o local, mas que também estabelece relações comunicativas

entre o local e o global (REGEV, 2013). 

4 Depoimento recolhido pelo autor.
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Portanto, participar de uma cena, ir para eventos relacionados à música, também

é uma forma de acionar uma identidade cultural. Essa identidade cultural que aciona o

global em mistura com o local cria novos lugares dentro do espaço urbano. Durante o

espaço de tempo que dura uma edição do “Rumor”,  as ruas no entorno do Edifício

Texas ganham um novo significado com a adição de um novo lugar, que coexiste com

outros  lugares  já  presentes  na  região.  Para  Foucault,  essa  existência  passageira  e

conjunta de  lugares dentro de um mesmo espaço se configura como uma heterotopia

que  “tem como regra  justapor  em um lugar  real  vários  espaços  que,  normalmente,

seriam  ou  deveriam  ser  incompatíveis”  (FOUCAULT,  2013,  p.  24).  Dentro  dessa

concepção,  podemos  falar  que  durante  a  realização  do  “Rumor”  o  Edifício  Texas

transforma o Pátio de Santa Cruz em um espaço da cena underground recifense. Há uma

tendência de ligar o termo  underground a lugares obscuros, escondidos, mas o que o

caracteriza é a concepção dada a esse determinado espaço, os valores que nele circulam.

O Edifício Texas não se encontra em um lugar escondido, muito pelo contrário, está no

centro do Recife, onde milhares de pessoas circulam diariamente. 

Falamos que esse lugar underground criado pelo “Rumor” é temporal porque ele

depende do microcosmo gerado enquanto o evento está acontecendo: o som que sai dos

equipamentos, as pessoas que vão especificamente para ver o “Rumor” e as que estão

ali por acaso, os entorpecentes alterando as consciências e as percepções de mundo ali

presentes, as específicas sociabilidades acionadas por esse contexto. Tudo isso contribui

para o surgimento dessa heterotopia ligada ao tempo, “não ao modo da eternidade, mas

ao modo da festa: heterotopias não eternitárias, mascrônicas” (FOUCAUL, 2013, p.25).

Mesmo quando  temporários,  esses  “lugares”  são  “a  contestação  de  todos  os  outros

espaços [...] criando uma ilusão que denuncia todo o resto da realidade como ilusão”

(FOUCAULT, 2013, p. 28). São cenas configurando mutações temporárias do espaço

urbano, mas que deixam rastros permanentes na vivência da cidade. 

O Edifício Texas, a partir do momento em que se firma como um local que abre

suas portas para artistas de uma cena alternativa local, contribui para a engrenagem de

uma economia criativa que “pressupõe novos modelos de oportunidades econômicas e

culturais, modelos alternativos de negócios, processos colaborativos, e valorização da

diversidade e das culturas locais” (PEREIRA; BORELLI, 2015, p. 287).  Yuri Bruscky

considera que o Edifício Texas foi fundamental para a manutenção do “Rumor” e para o

consequente florescimento de uma cena underground no centro do Recife.
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Existem dois aspectos cruciais nessa relação: o primeiro diz respeito à
receptividade  de  todos  ligados  ao  Texas.  Desde  a  primeira  edição  do
Rumor  nós  tivemos  carta  branca  para  a  estruturação  das  nossas
atividades,  sem  qualquer  tipo  de  ingerência  a  respeito  das
particularidades estéticas/formais das propostas e trabalhos apresentados.
Em seguida, o fato de ser um espaço situado no coração da região central
do Recife, com acesso facilitado a linhas de transporte público e vias de
ligação com outras áreas da cidade.5

Além do “Rumor  –  Ciclo  de  Arte  Sonora  e  Música  Experimental”,  diversos

outros eventos são realizados no Edifício Texas. Entre eles está o recente “No Texas”,

que terá seis edições entre julho e setembro de 2017. A descrição do evento diz que a

proposta é de “divulgação e difusão da atual cena independente de Pernambuco, cada

show vai  render  um EP ao vivo e um programa de música e entrevistas,  que serão

lançados mensalmente nos nossos canais”6. 

Como cada edição do evento contará com um artista da cena independente de

Pernambuco, que terá sua apresentação lançada em um EP digital,  além do vídeo do

show disponibilizado  no YouTube,  o  Edifício  Texas  começa a  se  firmar  como uma

marca, um selo de qualidade, que serve de vitrine para músicos locais independentes

apresentarem  a  sua  produção.  “Cenas  locais  ainda  são  fundamentais  para  gerar

oportunidades e conexões, mas mesmo estas oportunidades são eventualmente mediadas

e conduzidas pelo digital” (GRAHAM, posição 692 de 7022, tradução nossa). A internet

abre um leque de possibilidades, tanto econômicas como criativas, para os artistas que

estão  fora  do  circuito  mainstream,  pois  possibilita  que  haja  uma  divulgação  dos

trabalhos, assim como uma troca de ideias que permite que a cena local esteja conectada

com as cenas globais. 

O  projeto  já  teve  uma  edição  piloto  em  2015  com  a  Cosmo  Grão,  banda

independente de Recife, que tem como proposta o rock instrumental, com influência do

noise e do stoner. Assim como nas próximas edições do “No Texas”, o show da banda

foi lançado recentemente (25 de maio de 2017) em formato de EP, através da plataforma

Soundcloud7,  e  também  em  vídeo  através  do  canal  oficial  do  Edifício  Texas  no

Youtube8.  Esse  modo  de  divulgação  de  um  trabalho  artístico  foge  dos  padrões

estabelecidos pelas grandes gravadoras ao longo da história da indústria fonográfica.

“Historicamente, as gravadoras se tornaram os principais mediadores entre músicos e

5 Depoimento recolhido pelo autor. 
6 Descrição na página do evento, disponível em: https://www.facebook.com/events/146236359272539/.
7 Disponível em: https://soundcloud.com/edf-texas-163/sets/no-texas-cosmograo.
8 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3kHkWZWt9DA&feature=youtu.be.
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ouvintes, controlando a cadeia produtiva desse negócio desde a seleção dos artistas até a

venda de discos às lojas revendedoras” (De Marchi, 2011, p. 145). Porém, a partir do

advento  da  internet,  os  músicos  independentes  passaram  a  não  mais  precisar  das

gravadoras para circular e divulgar a sua produção. Para Rafael Gadelha, baixista da

Cosmo  Grão,  é  fundamental  que  a  divulgação  desse  material  do  “No  Texas”  seja

gratuita. 

Penso que o fato do material ser gratuito facilita o acesso a ele. Tanto o
Edifício  Texas  como a Cosmo Grão atuam num campo independente,
então acredito que é de total importância que a distribuição seja gratuita.
Acho que o “No Texas”, falando pelo artista, é mais um meio do que um
fim. É um meio de, com aquele material, conseguir mais coisas através
de  várias  exibições  do  material,  do  que  um  produto  que  você
comercializa por um valor X e restringe o acesso a ele.9

Além de uma sonoridade que foge do convencional, a cena underground está em

sintonia  com diferentes  meios  de  divulgação e  distribuição  de produção musical.  O

meio digital é um elemento vital para a existência da cena física. É através do meio

digital  que  eventos  como  o  “No  Texas”  são  divulgados  e  também  ganham  uma

perpetuidade  por  conta  da  posterior  disponibilidade  do  material  gravado durante  os

shows.  A  internet  mostrou-se  como  um  meio  fundamental  para  a  ampliação  e

desenvolvimento das produções artísticas que se encontram fora do meio mainstream.

A  música  underground  se  desenvolveu  e  se  diversificou
consideravelmente  nas  últimas  duas  décadas  principalmente  por  conta
das  oportunidades  apresentadas  pelo  barateamento  das  gravações  e
reproduções, além da própria ascensão da WEB (GRAHAM, posição 200
de 7022, tradução nossa). 

A decadência do suporte físico e a ampliação do meio digital facilitou bastante a

distribuição do material produzido nas cenas underground. Antes a distribuição era feita

por uma pequena rede que compartilhava fitas cassete, discos com poucas prensagens,

revistas com tiragens baixas, etc. Apesar de ser um público ainda restrito,  a internet

ampliou largamente essa rede de contatos, colocando as cenas locais em um contexto

mais  global,  sem  eliminar  os  espaços  físicos  que  propiciam  shows  ao  vivo  e

sociabilidades que giram em torno da música. O Edifício Texas surge e permanece nesse

contexto de inserir-se na WEB sem deixar de dar vida ao espaço físico.

9 Depoimento recolhido pelo autor.
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Conclusão

É difícil  definir  em termos estéticos  exatamente  o que é uma musica que se

categoriza como  underground,  pois,  assim como qualquer manifestação artística,  ela

pode  ser  influenciada  por  várias  vertentes  da  música,  inclusive  pela  sonoridade

mainstream.  Mas  podemos  falar  que  a  música  undeground  está  ligada  a  uma

“reconfiguração do sensível” (GRAHAM, posição 122 de 7022, tradução nossa) através

de inovações  técnicas  e diferentes  concepções  estéticas.  A cena  underground aciona

outros meios de consumo de música, outros modos de habitar o mundo e uma estética

musical que foge do convencional e muitas vezes pode causar um estranhamento.  A

cena  musical  tem  um território  próprio  que  se  constrói  através  de  uma  linguagem

particular.

Apesar da fundamental presença da internet na construção de uma cena, seja ela

underground ou não, os espaços físicos ainda permanecem como um importante local

de encontro e  de agenciamento  de sociabilidades  em torno da música.  É o caso do

Edifício  Texas,  que,  atuando  tanto  física  como  digitalmente,  “oxigenou”  a  cena

independente e underground do Recife. 

Os  espaços  físicos  em  que  se  materializam  cenas  musicais,  mesmo  que

ancorados no meio digital, continuam tendo um papel fundamental para a produção e

divulgação de produções musicais. A internet chegou como uma importante ferramenta

tecnológica para qualquer tipo de produção artística, mas sem a necessidade de eliminar

o fator presencial. Os meios físico e digital se completam.
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