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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo geral refletir sobre aspectos envolvidos nos vínculos 

entre sujeitos, sonoridades e a articulação identitária. Para tal, foram delineados os 

seguintes objetivos específicos: delinear o tema de pesquisa referente ao projeto de tese 

que está sendo desenvolvido; apresentar aspectos gerais envolvidos na interdependência 

entre memória e identidade (POLLAK, 1990); discutir alguns aspectos envolvidos nas 

relações e articulações entre identidade e música (RIBEIRO, 2007; TURINO, 2008; 

CANDAU, 2011; MAFFESOLI, 2010; CHION, 2009); bem como levantar questões a 

respeito da construção de uma espécie de memória musical coletiva a partir de um 

exemplo tomado de Candau (2011). 

A pesquisa bibliográfica aqui realizada reflete a perspectiva interdisciplinar que norteia 

o projeto de tese, abordando a conformação de uma Memória e Identidade através do 
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dialogado entre perspectivas vindas de áreas do conhecimento como Sociologia, 

Antropologia, Etnomusicologia, dentre outras. Portanto, pretende-se contribuir com as 

discussões acerca de aspectos envolvidos na conformação de imaginários sonoros em 

nível de articulação identitária. 
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ABSTRACT 

This paper aims to reflect about some aspects involved in the links between subjects, 

sonorities and identity. For this, we developed some specific objectives: to delineate the 

research theme relative to the thesis project that is being developed; to show general 

aspects involved in the interdependence between memory and identity (POLLAK, 

1992); to discuss some relations and articulations between  identity and music 

(RIBEIRO, 2007; TURINO, 2008; CANDAU, 2011; MAFFESOLI, 2010; CHION, 

2009); as well as to bring questions about the construction of a type of collective 

musical memory as from an research example from Candau (2011). 

The bibliographic research presented here reflects an interdisciplinary perspective that 

guides our thesis project, which approaches the conformation of a Memory and Identity 

from the dialogue between areas like anthropology, sociology, ethnomusicology. 

Therefore, we believe that this paper reached your principal aim: to contribute with 

discussions about aspects involved in the conformation of sound imaginaries in the 

identity articulations levels. 

KEY-WORDS: Rock. Memory and Identity. Sound Imaginaries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo geral refletir sobre aspectos envolvidos nos 

vínculos entre sujeitos, sonoridades e a articulação identitária. Para tal, tem-se como 

objetivos específicos: delinear o tema de pesquisa referente ao projeto de tese que está 

sendo desenvolvido; apresentar princípios gerais acerca da interdependência entre 

memória e identidade (POLLAK, 1990); discutir relações e aspectos envolvidos na 

articulação entre identidade e música (RIBEIRO, 2007; TURINO, 2008; CANDAU, 

2011; MAFFESOLI, 2010; CHION, 2009); bem como levantar questões a respeito da 

construção de uma espécie de memória musical coletiva. 

Através desta pesquisa bibliográfica, pautada no diálogo entre autores de 

diferentes áreas do saber, acredita-se que essas discussões são importantes na medida 

em que podem constituir futuramente (no caso de nossa tese) um campo teórico-

conceitual interdisciplinar que possa dar conta das relações existentes entre fenômenos 

sociais, culturais, afetivos, cognitivos (corpo, intelecto), dentre outros, ligados às 

práticas musicais e identitárias em torno do rock. 

 

 

DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

A discussão apresentada neste artigo faz parte da construção do campo teórico-

conceitual do projeto de tese que está sendo desenvolvido no PPG em Memória Social e 

Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Brasil. Ainda em fase 

de um enquadramento definitivo do foco de pesquisa, o estudo se refere à cena musical 

na qual esteve inserida a comunidade rock pelotense
4
 da década de 1990

5
. 

Jacques (2010) constrói a noção de comunidade rock a partir da perspectiva 

sociológica de Maffesoli (2010). Essa noção está apoiada na discussão das lógicas de 

agrupamentos sociais na contemporaneidade, que se constituem em torno de 
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compartilhamentos de suas éticas e estéticas específicas, não seguindo limites impostos 

pelas fronteiras entre os estados-nações (JACQUES, 2010, p.2). São comunidades 

afetuais
6
 cujas lógicas de agrupamentos ocorrem nas relações dos sujeitos (músicos, 

público, organizadores de festivais-shows, críticos, produtores, aficionados, etc) com 

concepções (musicais e extra-musicais) em torno do rock. 

Tais estéticas e éticas se caracterizam da seguinte maneira: a primeira como a 

“faculdade de sentir e experimentar em comum”; a segunda como o compartilhamento 

de “um código particular a um grupo, que une e exclui membros” (JACQUES, 2010, 

p.4). Portanto, a noção de identidade de Maffesoli (2010) se dá “em torno de imagens e 

formas sensíveis” (JACQUES, 2010, p.4), estando ligada às dinâmicas dos fenômenos 

sociais na contemporaneidade. 

Como forma de se compreender a estrutura social que deu forma e sustentação à 

comunidade rock pelotense da década de 1990, busca-se apoio na perspectiva da 

sociologia da arte de Becker (1974). Conforme o autor, as interações entre os sujeitos 

passam a constituir ações coletivas (colective action) que compõem o conjunto das 

práticas artístico-culturais de uma determinada art world
7
. É o que o autor denomina 

como redes de cooperação, as quais vão desde a produção até a execução de obras 

artísticas (BECKER, 1974). Um exemplo de rede de cooperação em torno da arte se dá 

no âmbito da música de concerto
8
:  

 

Para uma orquestra sinfônica dar um concerto, por exemplo, instrumentos 

devem ter sido inventados, manufaturados e mantidos, uma notação deve ter 

sido concebida e a música composta deve usá-la, pessoas devem ter 

aprendido a tocar nos instrumentos as notas anotadas, datas e lugares para 

ensaios devem ter sido providenciados, anúncios para os concertos devem ter 

sido empregados, publicidade arranjada e entradas vendidas, e uma audiência 

capaz de ouvir e, de certo modo, compreender e responder à performance 

deve ter sido recrutada (BECKER, 1974, p.767).  

 

Estas redes conformam convenções (conventions) socialmente estabelecidas, 

sobre as quais os agentes passam a participar, permitindo o compartilhamento de uma 

série de normas, regras, etc, que passam a ordenar uma art world. As pessoas escolhem 

e concordam sobre quais serão os elementos que serão articulados para formar 

conjuntos de convenções sobre as quais se articularão através das mais variadas tarefas 
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(BECKER, 1974, p.770-771). Dessa forma, um grupo de músicos, na medida em que 

seus membros interagem uns com os outros, podem vir a discutir e concordar em 

assuntos como: quais sons serão usados como recursos tonais; que instrumentos podem 

ser construídos e utilizados para produzirem estes sons; como estes sons serão 

combinados para criar uma linguagem musical; como essa linguagem será usada para 

criar obras de uma extensão considerável (forma); qual o número de instrumentos 

necessários; bem como para que tipo de audiência executarão a obra (BECKER, 1974, 

p.771). São as convenções, portanto, que fornecem o quadro estrutural sobre o qual são 

possibilitadas a transmissão de “idéias ou experiências particulares [...]”, norteando “as 

relações entre artistas e audiência”, bem como “especificando direitos e obrigações de 

ambos” (BECKER, 1974, p.771). 

É através da imersão na cultura e do conhecimento das convenções por parte de 

músicos, audiência, aficcionados, etc, que o plano emocional e o plano dos significados 

(emotion and meaning, Meyer), por exemplo, podem ser articulados. A percepção e 

apreciação sonoras passam a compor um amplo complexo de experiências que 

proporcionam uma diversidade de sensações que passam a construir o conhecimento e o 

sentido de familiaridade com determinadas estéticas. Portanto, é na medida em que 

artistas e audiências compartilham experiências e conhecimentos acerca das convenções 

da art world na qual participam que a obra de arte passa a produzir os efeitos 

emocionais e significados esperados (BECKER, 1974, p.771). É neste contexto que 

passam a se constituir as relações sócio-culturais de valores (dimensão extra-musical) 

atribuídos ao sonoro, na medida em que os sujeitos passam a compartilhar experiências 

e conhecimentos. A título de ilustração, vale dimensionar hipoteticamente como uma 

rede de cooperação pode se constituir em torno do rock. 

Bandas podem ser pensadas como micro espaços comunais onde os músicos 

convivem em torno de um mesmo ideal: fazer rock. Considerando que existem 

subgêneros de rock e uma vontade de estabelecer uma imagem de si (uma identidade da 

banda, mas a qual também pode refletir a imagem de si de cada membro) frente aos 

outros (outras bandas da cena, público, etc), pode-se considerar que uma determinada 

banda pode delimitar um território mais ou menos restrito, de acordo com as 

identificações de cada membro em relação a um subgênero comum (ou não) a todos. 

Pensemos agora que essa banda não está isolada, que dentro de uma mesma art world 

possui relações com outras bandas na mesma cidade. Imaginemos ainda que na 

convivência com membros de várias outras bandas se estabeleça uma rede cooperativa 



sob a qual surge a necessidade de saber que “som” as outras bandas estão fazendo. Parte 

deste grupo de pessoas se organiza para produzir um festival de rock. Este festival 

acontece em um determinado local. Várias bandas desta mesma cidade (ou art world) se 

apresentam. Sistematicamente surgem outros festivais que passam a se estabelecer 

como espaços que congregam todos os envolvidos (organizadores, músicos, público, 

etc) da mesma art world em torno do rock... Embora seja um exemplo simples, mostra 

como se pode pensar a materialização de uma rede de cooperação relacionada a 

quaisquer comunidades rock. 

É a partir dessas, bem como outras perspectivas que pretende-se compreender a 

comunidade rock pelotense da década de 1990 (formada por jovens congregados em 

torno deste gênero musical) como um grupo social que gerou à época uma rede de 

cooperações através da qual foram realizados uma série de festivais de rock. Nestes, 

participaram bandas de variados subgêneros, músicos, organizadores, público, dentre 

outros agentes, constituindo sua memória e identidade coletivas. 

 

MEMÓRIA E IDENTIDADE: PRINCÍPIOS GERAIS  

 

Conforme Pollak (1992), “a memória é um fenômeno construído social e 

individualmente”, a qual possui uma relação estreita com o “sentimento de identidade” 

(POLLAK, 1992, p.204). Este sentimento ocorre no  

 

[...] sentido da imagem de si, para si e para os outros. Isto é, a imagem que 

uma pessoa adquire ao longo da vida referente a ela própria, a imagem que 

ela constrói e apresenta aos outros e a si própria, para acreditar na sua própria 

representação, mas também para ser percebida da maneira como quer ser 

percebida pelos outros (POLLAK, 1992, p.204). 

 

Essa construção “da imagem de si, para si e para os outros” se dá na articulação 

de três elementos: 

 

Há a unidade física, ou seja, o sentimento de ter fronteiras físicas, no caso 

do corpo da pessoa, ou fronteiras de pertencimento ao grupo, no caso de um 

coletivo; há a continuidade dentro do tempo, no sentido físico da palavra, 

mas também no sentido moral e psicológico; finalmente, há o sentimento de 

coerência, ou seja, de que os diferentes elementos que formam um indivíduo 

são efetivamente unificados (POLLAK, 1992, p.204, GRIFO NOSSO). 

 

No âmbito do objeto de estudo que está sendo investigado, as fronteiras físicas 

podem ser observadas a partir de vários aspectos, tais como: 



 

 Corpo da pessoa: o sentimento de identidade pode se dar a partir da 

percepção e compreensão de si inscrita no próprio corpo em relação ao uso 

do cabelo comprido por parte dos homens, cortes de cabelo que 

distinguem de outras tribos urbanas, gestos corporais, acessórios (brincos, 

body piercings, tatuagens), etc; 

 Coletivo: o sentimento de pertencimento ao grupo pode ser reforçado 

através da convivência nos mesmos espaços urbanos (bares, lojas, sebos, 

etc), no reconhecimento de objetos do vestuário, shows, linguagem verbal, 

etc. 

 

No que tange à continuidade dentro do tempo, essa imagem de si pode ser 

conformada através da relação entre a audição musical continuada, busca por 

informações sobre bandas, instrumentos, tecnologias, tocar em uma banda, assistir 

ensaios de bandas, ir a vários festivais na condição de audiência, ir aos mesmos bares e 

outros espaços, etc. Na medida em que essas práticas se desdobram ao longo da vida do 

sujeito, o sentimento de identidade e de pertencimento ao grupo passa a ser cada vez 

mais forte. 

 

Na medida em que o sujeito interage em variados contextos sócio-culturais, o 

fenômeno identitário passa a apresentar variadas dinâmicas. Conforme Pollak (1992): 

 

Ninguém pode construir uma auto-imagem isenta de mudança, de 

negociação, de transformação em função dos outros. A construção da 

identidade é um fenômeno que se produz em referência aos outros, em 

referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de 

credibilidade, e que se faz por meio da negociação direta com outros. Vale 

dizer que memória e identidade podem perfeitamente ser negociadas, e não 

são fenômenos que devam ser compreendidos como essências de uma pessoa 

ou de um grupo (POLLAK, 1992, p.204). 

 

Dessa forma, para Pollak (1992), assim como Turino (2008), Ribeiro (2007), 

Candau (2011) e Maffesoli (2010), a noção de identidade (seja coletiva ou individual) 

não se dá de forma essencialista e imutável ao longo do tempo. É um fenômeno que, se 

produzido na relação com os outros, está submetido às dinâmicas relacionais e pautada 

nos mais variados “critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade”, os 

quais se fazem “por meio da negociação direta com outros” (POLLAK, 1992, p.204). 



Em suma: a interdependência entre memória e identidade se dá na relação com o(s) 

outro(s) e é permeada pelas dinâmicas contextuais-relacionais-situacionais.  

 

 

RELAÇÕES ENTRE IDENTIDADE E MÚSICA: SUJEITO, MEIO E 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Na medida em que o sujeito vai conformando o sentido de si (a “imagem de si, 

para si e para os outros”), passa a materializar este processo através de sua relação com 

os mais variados recursos inerentes ao(s) contexto(s) sócio-cultural(ais) nos quais se 

situa. Estes recursos variam de acordo com as características dos próprios meios. A 

música é um exemplo destes recursos, uma vez que se trata de um tipo de sócio-

transmissor (CANDAU, 2005) sob e sobre o qual as pessoas passam a ter uma série de 

experiências e articulam a noção de “imagem de si, para si e para os outros”. Ou seja: 

estabelecendo um processo de diferenciação sócio-cultural.  

Neste sentido, as demarcações estilísticas (estético-musicais) estão quase sempre 

associadas a demarcações (diferenciações) sócio-culturais. Nestes contextos, os grupos 

sociais compartilham conjuntos de símbolos que passam a se conformar através de 

elementos sonoramente organizados (conformando estilos, gêneros) e de valores sócio-

culturais (imaginários que se ligam à materialidade sonora, aos gêneros, estilos). Na 

medida em que um indivíduo convive em um determinado grupo, vai articulando sua 

identidade a partir de um amplo processo de enculturação e interação com os outros-

nós, portanto, compartilhando símbolos, significados, comportamentos, visões de 

mundo, dentre outros aspectos que delineiam a cultura. Este tipo de dinâmica societal é 

observada por Ribeiro (2007): 

 

Autores como Turner (1986, 1987), e Geertz (Geertz 1989; Geertz 1997) já 

demonstraram que todo grupo sócio-cultural compartilha uma rede de 

símbolos e códigos, regras de comportamento e até mesmo paradigmas de 

experiência, que são ocultos ao olhar alienígena. Ao longo em que a pessoa 

passa a conviver com aquele determinado grupo, ela vai se estabelecendo 

(aprendendo, se enculturando), ao participar de rituais, e aprender a desvelar 

os significados de tais práticas e comportamentos (RIBEIRO, 2007, p.27). 
 



Conforme Ribeiro (2007), as culturas que se conformam em torno das cenas 

Metal
9
 exibem fortes relações entre música e identidade, o que leva ao estabelecimento 

de nítidas fronteiras de diferenciação. São relações passionais que os fãs têm com o 

gênero, em que muitas canções e bandas são “significativas e relevantes em suas vidas, 

enquanto que em relação a outras são indiferentes ou detestam” (WALSER apud 

RIBEIRO, 2007, p.11). Turino (2008) reforça essa questão, na medida em que observa 

que somente o prazer não explica os motivos pelos quais as pessoas fazem ou se 

relacionam com a arte. Música e dança, por exemplo, são expressões culturais que 

articulam identidades coletivas, estabelecendo uma importante base para formação e 

sustentação de grupos sociais (TURINO, 2008, p.2). Dessa forma, os estilos musicais 

funcionam como índices de identidade grupal (TURINO, 2008, p.8), simbolizando e 

representando o que os sujeitos estão sentindo e quem sentem quem são (TURINO, 

2008, p.93). 

Estes aspectos estão possuem paralelo com o que Maffesoli (2010) chama de 

socialidade com dominante empática. Neste tipo de fenômeno societal, os sujeitos 

passam a compartilhar uma série de experiências musicais (auditivas, performáticas) e 

extra-musicais (éticas, morais, emocionais, culturais) a partir de relações empáticas, ou 

seja: processos de identificação intelectuais ou afetivas que passam a se conformar nas 

interações entre sujeitos que possuem escolhas semelhantes. 

Nestes contextos, portanto, os sujeitos passam por aprendizagens que se dão 

através do conhecer e reconhecer símbolos, significados, comportamentos, visões de 

mundo, experiências, dentre outros aspectos que são comuns ao grupo. E os quadros 

sociais que se formam aí fornecem bases sob e sobre as quais os sujeitos passam a 

interagir e a dar sentido ao mundo. 

Uma experiência pela qual os sujeitos passam a compartilhar significados está na 

percepção auditiva, a qual passa diretamente pela escuta. A partir dos sentidos 

articulados nas interações sociais, os sujeitos passam a transmitir e a adquirir hábitos 

auditivos que os levam a reconhecer e relacionar a sonoridade de um determinado estilo 

musical com seu sentimento de pertencimento: o reconhecimento estilístico leva ao 

reconhecimento de um símbolo identitário (RIBEIRO, 2007, p.27). 

Um exemplo disso está em um dos aspectos estético-performativos que compõe o 

imaginário sonoro da cultura do Metal: a idéia de poder (power). Essa idéia conforma 
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 Um, dentre tantos outros, sub-gêneros do rock. 



elementos extra-musicais e padrões sonoro-musicais que polarizam a relação entre estilo 

e identidade sócio-cultural relacionados a este significado (power): 

 

Para Walser, Heavy Metal está intimamente relacionado com aspectos e 

demonstração de power. Dessa forma, o power chord se torna um referente 

sonoro de toda a ideologia da cultura Heavy Metal. No entanto, para muitos o 

power chord ainda não era o suficiente, e novas demonstrações de power 

começaram a surgir, tais como o virtuosismo, a velocidade e a distorção 

sonora em diversos níveis. 

 

O virtuosismo torna-se, então, um componente essencial ao gênero. 

Guitarristas como Ulrith Roth, Michael Schencker (ambos da banda 

Scorpions), Ritchie Blackmore (Deep Purple) e posteriormente, Eddie Van 

Halen e Yngwie Malmsteen passam a definir as bases sob as quais quase 

todos os demais guitarristas de Metal iriam se apoiar: solos rápidos sobre 

progressões harmônicas tonais bem definidas. Bateristas também começaram 

a incorporar a velocidade como elemento metafórico de energia, e o uso de 

dois bumbos (ou pedal duplo no bumbo) passa a ser paradigmático. Já os 

vocalistas seguiram dois rumos distintos. De um lado, vocalistas como Rob 

Halford (Judas Priest) e Bruce Dickson [sic] (Iron Maiden) procuravam 

explorar uma maior tessitura vocal, desde notas graves e distocidas [sic] às 

notas altas em falsete, e uma maior variedade timbrística, do sussurro ao 

grito. Por outro lado, vocalistas como James Hetfield (Metallica) e Tom 

Araya (Slayer) procuram usar uma menor tessitura vocal com um timbre 

mais gutural e áspero. Todas essas mudanças, associadas a outras influências 

musicais, tais como o punk e o hardcore, contribuiram [sic] para o 

aparecimento de novos estilos de Metal, tais como o Speed Metal, o Thrash 

Metal, o Black Metal, o Doom Metal e o Death Metal (RIBEIRO, 2007, p.17-

18). 

 

Nota-se que estes elementos compõem o conjunto sobre o qual os sujeitos passam 

a “sentir em comum” dentro da noção estética das comunidades afetuais de Maffesoli 

(2010). Este “sentir em comum” (MAFFESOLI, 2010) pode ser visto como propiciado 

pelo que Ribeiro (2007) chama de paradigmas de experiência. Um destes paradigmas é 

o próprio processo de escuta: uma importante faculdade na aprendizagem e 

reconhecimento de padrões sonoros e seus significados socialmente e culturalmente 

informados. 

Neste escopo, a relação entre os limites demarcados pelo sentimento de identidade 

e estilo musical se dá pelo fato de que quando um indivíduo internaliza hábitos 

auditivos dentro de um determinado contexto sócio-cultural, passa a perceber e 

compreender as relações que caracterizam o estilo ao qual está relacionado seu sentido 

de identidade. O reconhecimento estilístico e, consequentemente, o reconhecimento de 

um símbolo de articulação identitária ocorre a partir de uma audição continuada e de um 

processo de socialização sistemático, conforme a continuidade dentro do tempo de 



Pollak (1992). Ou seja, as repetidas escutas fazem com que o reconhecimento do estilo 

se torne mais facilitado e bem aprendido (RIBEIRO, 2007, p.27). 

Pode-se relacionar essa aprendizagem, a partir do paradigma de experiência 

relacionado à escuta, ao que Chion (2009) classifica como escuta cultural (cultural 

listening): “A escuta cultural afasta-se [...] do evento sonoro e das circunstâncias que 

este revela sobre suas fontes e usos como meio de compreender uma mensagem, um 

significado, valores” (CHION, 2009, p.26). Na medida em que estes significados e 

valores vão sendo decodificados, passam a constituir o habitus, ou seja, um sistema de 

códigos duráveis que funcionam como matrizes que dirigem nossas percepções, 

apreciações e ações
10

 (RIBEIRO, 2007, p.29). Estes aspectos passam a constituir o que 

Candau (2011) classifica como nível protomemorial, o qual se caracteriza como aquele 

tipo de memória que  

 

[...] constitui os saberes e as experiências mais resistentes e mais bem 

compartilhadas pelos membros de uma sociedade. Grosso modo, podemos 

dispor sob esse termo a memória procedural – a memória repetitiva ou 

memória-hábito de Bérgson [...] – ou ainda a memória social incorporada, 

por vezes marcada ou gravada na carne (CANDAU, 2011, p.22). 

 

Trata-se de práticas, costumes e códigos que, em decorrência de nossas 

experiências interativas em sociedade, passam a ser incorporadas a partir de 

aprendizagens muitas vezes tácitas, inconscientes. Sobre o produto destas aprendizagens 

sequer paramos para refletir. São “[...] costumes introjetados no ‘espírito sem que neles 

se pense’ ou sem que disso se duvide, traços, marcas e condicionamentos constitutivos 

do ethos e mesmo alguns aspectos jamais verbalizados” (CANDAU, 2011, p.22).  Além 

disso, a protomemória funciona como um conjunto de “lembretes”:  

 

[...] que fazem funcionar corpo e linguagem como ‘depósito de pensamentos 

diferenciados’ e tudo o que depende de disposições corporais incorporadas de 

maneira permanente, ‘maneira durável de se portar, falar, caminhar, e, para 

além disso, sentir e pensar’ (CANDAU, 2011, p.22). 

 

Ampliando o olhar sobre a perspectiva dos paradigmas de experiência para outras 

experiências, a protomemória pode ser observada a partir de variados aspectos. Na 

medida em que um sujeito passa, no seio do grupo social identificado com o rock, a 

                                                        

10
 No entanto, conforme o próprio Ribeiro (2007), não se deve tomar o sujeito como ser unicamente 

passivo frente ao contexto. Pelo contrário, o sujeito também age no contexto.  



fazer parte de uma banda, tocando um instrumento, passa a enraizar uma série de 

hábitos corporais adquiridos na aprendizagem de gestos performativos característicos, 

linguagem técnico-instrumental característica de instrumentos (guitarras, bateria, baixo 

elétrico, teclados, etc), reações físico-musculares necessárias à execução musical. A 

protomemória também pode estar relacionada até mesmo com as reações físicas geradas 

através da experiência auditiva, uma vez que muitas dessas reações ocorrem quase que 

de forma imperceptível ao próprio sujeito no momento em que escuta ou executa uma 

música. Estes aspectos conformam as experiências que o sujeito tem com o próprio 

fazer musical, os quais podem ser comunicados (abertos) aos outros membros da banda, 

bem como influenciados pelas experiências dos outros membros. Todos estes aspectos
11

 

compõem uma série de processos que passam a conformar a dimensão protomemorial 

do sujeito – além de contribuir na articulação e conformação da própria identidade. 

Turino (2008) reforça estes aspectos ligados à corporalidade da experiência 

musical, na medida em que observa que as artes possuem uma grande propensão para 

disparar a imaginação e criar respostas sensoriais, físicas, emocionais, dentre outras 

(TURINO, 2008, p.13). O que justifica estabelecer um olhar acerca da interdependência 

entre vários paradigmas de experiência (RIBEIRO, 2007) na conformação do sujeito. 

Na medida em que conformam uma série de memórias (motoras, afetivas, imaginativas, 

etc), e quando inter-relacionadas, contribuem com o que o autor chama de inteireza do 

eu (wholeness of the self) (TURINO, 2008, p.15) – aspecto este que possui paralelo com 

o sentimento de coerência, em “que os diferentes elementos que formam um indivíduo 

são efetivamente unificados” (POLLAK, 1992, 204). 

 

 

MEMÓRIA MUSICAL COLETIVA: BUSCANDO UM CAMPO TEÓRICO 

ACERCA DO PROCESSO INTERATIVO 

 

Em Antropologia da Memória (2005) Candau observa que no seio de grupos 

sociais menores as memórias individuais podem abrir-se mais facilmente umas às outras 

e apoiar-se nos mesmos objetos, estímulos, monumentos, lugares, bem como outros 
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 Além de outros. 



elementos e recursos que funcionam como sociotransmissores
12

 (CANDAU, 2005, 

p.102). Dessa forma, pode-se pensar em uma “[...] focalização cultural e 

homogeneização parcial das representações do passado, processo que permite supor 

uma partilha da memória em proporções mais ou menos grandes” (CANDAU, 2005, 

p.102). É no seio de grupos menores que é possível surgir o que o autor chama de 

memórias fortes: 

 

Denomino memória forte uma memória massiva, coerente, compacta e 

profunda, que se impõe a uma grande maioria dos membros de um grupo, 

qualquer que seja seu tamanho, sabendo que a possibilidade de encontrar tal 

memória é maior quando o grupo é menor. Uma memória forte é uma 

memória organizadora no sentido de que é uma dimensão importante da 

estruturação de um grupo e, por exemplo, da representação que ele vai ter de 

sua própria identidade (CANDAU, 2011, p.44). 

 

Para discorrer sobre os fenômenos de abertura das memórias individuais umas às 

outras, o autor dá o exemplo de um estudo feito com perfumistas. No caso desse grupo 

profissional, verificou o compartilhamento de uma “memória coletiva olfativa”. Este 

tipo de memória surgiu na medida em que as memórias olfativas individuais 

(representações individuais) se abriram umas às outras para constituir um léxico verbal 

comum a todos os membros a partir de um enquadramento sensorial coletivo 

(CANDAU, 2011, p.47-48). Durante as atividades que consistiam na aprendizagem dos 

odores, cada membro atribuía um adjetivo relacionado às próprias impressões olfativas. 

Após terem sido adjetivadas, essas impressões passaram a ser comunicadas, num 

processo de abertura das representações individuais umas às outras. Dessa forma, as 

percepções e adjetivações passaram a ser controladas coletivamente, gerando uma 

denominação consensual dos odores. A partir disso, então, “pode-se [...] afirmar a 

existência, nesse caso, de uma memória coletiva” (CANDAU, 2011, p.48). Trata-se de 

um processo análogo, de abstração-adjetivação que constitui um léxico comum, ao 

sentido construído de power destacado por Ribeiro (2007) no que tange às categorias 

sócio-culturais do metal. Ou seja: é um enquadramento gerado a partir da experiência 

sensorial (escuta, percepção) que passa a constituir significados, valores. 

 

                                                        

12
 “Qualquer coisa do mundo (tangível ou intangível) que permite estabelecer uma cadeia causal cognitiva 

entre pelo menos dois espíritos-cérebros” (CANDAU, 2005, p.209). 



A partir deste exemplo de Candau (2011) pode-se inferir algumas conjecturas a 

respeito de uma espécie de compartilhamento de uma memória musical forte no 

contexto de um grupo de pessoas que se junta para formar uma banda
13

. Neste caso, é 

formado um contexto de convivência onde os membros passam a compartilhar uma 

série de experiências musicais (afetivas, estéticas, técnicas, etc) em torno de um 

determinado gênero musical. Será que neste contexto interativo não se constitui um 

pequeno grupo cujas memórias musicais e extra-musicais individuais não se abrem 

umas às outras, possibilitando a conformação de uma memória coletiva musical forte? 

Pode-se aprofundar a compreensão destas representações musicais e extra-musicais 

individuais no seio de uma banda de rock a partir da inter-relação entre os tipos de 

memória
14

 discutidos por Candau (2011). 

A protomemória liga-se diretamente ao enraizamento (nos âmbitos individual e 

coletivo) de hábitos corporais adquiridos na aprendizagem (internalização) de gestos 

performativos característicos, linguagem técnico-instrumental característica de cada 

instrumento (guitarras, bateria, baixo elétrico, teclados, etc), reações físico-musculares 

necessárias à execução musical. A protomemória também pode estar relacionada até 

mesmo com as reações físicas geradas através da experiência auditiva. Estes aspectos 

conformam as experiências que o sujeito tem com o próprio fazer musical, os quais são 

adquiridos no contexto sócio-cultural. Na medida em que o sujeito interage com o meio, 

essas experiências podem ser comunicadas aos outros membros da banda, bem como 

influenciadas pelas experiências dos outros membros. 

A memória de alto nível está relacionada ao ato de recordação. Pode se manifestar 

através de atos voluntários ou involuntários em nível auto-biográfico ou mesmo no nível 

dos “saberes, crenças, sensações, sentimentos, etc”, podendo se beneficiar de “extensões 

artificiais que derivam do fenômeno geral de expansão da memória” (CANDAU, 2011, 

p.23). É o tipo de memória que quebra com o tempo presente na medida em que o 

sujeito engaja-se no trabalho de evocação, mobilizando lembranças recentes ou antigas 

(CANDAU, 2011, p.24). Essa memória pode atuar através da lembrança de como se 

realiza mecanicamente (nível técnico-instrumental) e gestualmente um determinado 

trecho musical (seja de forma relacionada às intenções dinâmicas, agógicas e 
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 Ampliar as discussões a respeito dessa noção de memória musical coletiva ou memória musical forte 

para outros fenômenos interativos entre os sujeitos extrapolaria os limites deste artigo. No entanto, esta 

pesquisa já está sendo ampliada em outros trabalhos que logo serão publicados. Dessa forma, observa-se a 

necessidade de considerar também outras instâncias das interações sociais envolvidas nestes contextos. 
14

 Para maiores esclarecimentos, ver Candau (2011). 



expressivas). Tais recordações são conformadas e relacionadas com a própria estética do 

gênero musical. É um tipo de processo memorial que coloca o sujeito frente a um 

contexto em que o trabalho de evocação é necessário à articulação das estruturas 

musicais
15

. Este aspecto é importante no âmbito coletivo, uma vez que para articular 

toda uma textura musical ao longo de um recorte temporal, as evocações (memórias de 

alto nível) individuais devem abrir-se umas às outras para que a prática musical 

funcione. 

A metamemória, por sua vez, está ligada à “construção explícita da identidade”. É 

a noção que o sujeito tem de seu passado, de como reflete sobre essa relação com o seu 

“outro” (CANDAU, 2011, p.23): “[...] cada um de nós tem uma idéia de sua própria 

memória e é capaz de discorrer sobre ela para destacar suas particularidades ou suas 

lacunas” (CANDAU, 2011, p.24). Trata-se, portanto, de um ato consciente, através de 

um trabalho retrospectivo e introspectivo, em que o sujeito analisa a si próprio, 

refletindo sobre variados aspectos que venham a dar sentido à percepção da própria 

historicidade, da própria identidade. Essa consciência de si está permeada pelas 

experiências do próprio indivíduo em relação aos quadros sociais sob e sobre os quais 

interage e interagiu. A metamemória relaciona-se diretamente com o sentimento de 

coerência discutido por Pollak (1992) mais acima. Na medida em que o sujeito tem 

experiências musicais variadas, seja tocando, seja executando uma música em sua 

banda, e estando essas experiências ligadas a gêneros e estilos com os quais o sujeito se 

identifica, essa compreensão de si próprio, acerca de sua própria identidade, passa a 

fazer sentido. Ou seja, contribui para a conformação da inteireza do eu (wholeness of 

the self) (TURINO, 2008, p.15). 

Estas dimensões memoriais passam a constituir as representações individuais. Na 

medida em que essas representações individuais passam a abrir-se umas às outras no 

âmbito de uma banda, os membros passam a compartilhar percepções musicais e extra-

musicais, signos comuns à estética geral do rock (tais com riff, power chord, licks), 

dentre vários outros conhecimentos, saberes, sentimentos, etc. Dessa forma, podem ser 

estabelecidos vínculos que venham a constituir uma memória coletiva musical forte. 

Tomando o exemplo e considerações de Candau (2011) acerca da memória 

coletiva dos perfumistas como um fenômeno de abertura das memórias e 

representações individuais umas a outras, acredita-se que se pode estabelecer um campo 
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 Podendo se estender a outros fenômenos de rememoração. 



fértil para a discussão dos fenômenos memoriais relacionados não somente à 

comunidade rock pelotense dos anos 1990. O autor conclui a respeito da pesquisa com 

os perfumistas: 

 

Essa pesquisa nos mostra que não pode haver construção de uma memória 

coletiva se as memórias individuais não se abrem umas às outras visando 

objetivos comuns, tendo o mesmo horizonte de ação. Isso é evidentemente 

mais fácil em grupos menores (CANDAU, 2011, p.48). 

 

Embora critique Maurice Halbwachs, na medida em que este descreve o sujeito 

como um elemento unicamente passivo frente às forças coletivas destaca a importância 

dada pelo sociólogo francês aos quadros sociais da memória, uma vez que estes “fazem 

com que ‘uma corrente de pensamento social [...] tão invisível quanto o ar que 

respiramos’ irrigue toda rememoração’” (CANDAU, 2011, p.49)
16

. E é dentro destes 

quadros, enquanto estruturas de pensamentos constituídos como recursos de 

organização que ajudam a dar sentido ao mundo, que a evocação é trazida pelo autor 

como elemento sináptico importante. Neste sentido, abre-se a possibilidade para que a 

memória coletiva funcione através da interação entre as memórias individuais. Estas 

memórias individuais são organizadas e compartilham umas com as outras os quadros 

sociais os quais constituem em suas interações, bem como passam a estar em contato 

permanente na medida em que estão constituídas: 

 

A evocação, observa Maurice Bloch, implica em uma comunicação com o 

outro e, no curso desse processo, a lembrança individual, sem cessar, 

submetida às transformações e reformulações, ‘perde seu caráter isolado, 

independente e individual’. Nesse sentido, observa Daniele Hervieu-Léger, a 

memória coletiva ‘funciona como uma instância de regulação da lembrança 

individual’. Os quadros sociais facilitam tanto a memorização como a 

evocação (ou o esquecimento) – ‘podemos nos apoiar sobre a memória dos 

outros’ – os orientam, conferindo-lhes uma ‘luz de sentido’ comandada pela 

visão de mundo atual da sociedade considerada (CANDAU, 2011, p.49)
17

. 
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 Assim como o próprio Halbwachs trata em A Memória Coletiva (1990) a respeito das relações entre a 

memória coletiva e os espaços, mais especificamente em relação aos espaços abstratos ou simbólicos 

sobre os quais muitos grupos sociais apóiam-se e lembram acerca da própria identidade mesmo fora dos 

espaços de interação comuns aos membros do grupo. 
17

 A relação entre os quadros sociais como uma espécie de estrutura sobre a qual as memórias individuais 

estabelecem diálogo umas com as outras tem paralelo no que Maffesoli (2010) chama de aura estética, a 

qual “rege” as socialidades com dominâncias empáticas no interior das comunidades emocionais. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há cada vez mais um número crescente de expressões musicais que surgem 

dentro de cenas, como um reflexo dessa necessidade de identificar-se com 

certos grupos, ao mesmo tempo em que se diferencia do vizinho. A música se 

torna ao mesmo tempo um símbolo de congregação e separação cultural. Para 

Stokes, a música tem um significado social forte, principalmente porque ‘ela 

provê os meios pelos quais as pessoas reconhecem identidades e lugares, e as 

fronteiras que as separam’ (STOKES apud RIBEIRO, 2007, p.30). 

 

As questões levantadas por Pollak (1992), tais como a como construção “da 

imagem de si, para si e para os outros”, do estabelecimento de fronteiras físicas, da 

continuidade temporal subjacente à experiência em grupo, aspectos que unidos levam à 

conformação da coerência de si, apresentam elementos básicos acerca da dinâmica 

existente entre a memória e identidade. 

Os diálogos entre Ribeiro (2007), Turino (2008) e Candau (2011) apresentaram 

considerações iniciais a respeito das relações existentes entre aspectos que se 

constituem na dinâmica sócio-cultural em torno da cultura do metal. O sentimento de 

pertencimento e diferenciação frente aos outros, no caso da relação entre música e 

identidade, o qual é reforçado através da conformação de sentidos sócio-culturais a 

partir de matrizes sonoras e extra-musicais, mostra como a noção de paradigmas de 

experiência, principalmente no caso da escuta, são experiências-chave nos processos de 

enculturação dos sujeitos. Ou seja, a música atua como um importante recurso na 

articulação de fronteiras identitárias. 

As discussões em torno da construção de uma noção de memória coletiva musical 

apresentam uma possibilidade de compreensão de como podem ser pensada a 

constituição dos variados fenômenos societais que ocorrem frequentemente no seio de 

grupos sociais vinculados à experiência do rock. Aspectos estes fundamentais para a 

compreensão deste tipo de memória coletiva que possui suas idiossincrasias sócio-

culturais. 

Dessa forma, acredita-se que através da compreensão dos variados aspectos aqui 

discutidos (aspectos ligados aos fenômenos da relação do sujeito com a música, com o 

meio sócio-cultural, bem como nos processos intersubjetivos) se apresenta a 

possibilidade de ampliação das discussões acerca dos processos que marcam as relações 

dos sujeitos na conformação de si próprios, bem como com os outros através da música. 

As discussões levantadas, principalmente em relação à abordagem de Candau (2005) a 

respeito da memória coletiva dos perfumistas, apresentam uma perspectiva em busca de 



uma espécie de memória coletiva musical através dos variados processos sensoriais 

envolvidos na relação entre identidade e música. 

Por fim, pretende-se contribuir não somente para a compreensão da comunidade 

rock pelotense da década de 1990, mas também para a ampliação das perspectivas 

teóricas na musicologia, etnomusicologia, sociologia, antropologia, dentre outras. 
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