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RESUMO:  
O termo cena musical é muito comum ser atribuído a um determinado local (cena pernambucana, cena carioca, cena 

paulistana etc.) e/ou a um determinado gênero musical (cena do rock, cena punk etc.). As práticas musicais existentes 

em uma determinada cena tencionam pensar em territorialidade, que é constituída por dimensões locais, econômicas, 

simbólicas e sociopolíticas. Devido à geografia expressada em suas mesorregiões (São Francisco, Sertão 

Pernambucano, Agreste Pernambucano, Mata Pernambucana e Metropolitana do Recife) e, principalmente, por 

apresentar uma pluralidade cultural proveniente dessas localidades, Pernambuco dispõe de diversas cenas musicais, 

entretanto, este estudo teve como recorte a cena musical autoral. Constatamos que a cena autoral pernambucana vem se 

fortalecendo a cada ano através da difusão proporcionada pelas redes sociais e pela ampliação dos espaços para 

apresentações promovidos por projetos como a Mostra de Música Leão do Norte (MMLN), Ouvindo e fazendo Música 

no Museu do Estado de Pernambuco e Hora do Frevo no museu Paço do Frevo. Além disso, a facilidade de gravação 

através dos home studios tem contribuído para o registro e divulgação das obras dos novos compositores. Assim, por 

meio da compreensão conceitual abordada por Straw (1991) e Nogueira (2014) acerca da cena musical unida às 

experiências vivenciadas como ouvinte, músico e estagiário de algumas das edições da MMLN promovida pelo Sesc-

PE, buscou-se, neste relato de experiência, identificar as contribuições dessa mostra para a cena musical autoral 

pernambucana. Desse modo, foi possível constatar aspectos relevantes, como o fato de proporcionar um espaço para 

novos compositores pernambucanos, para a música popular e também para a música instrumental, promovendo um 

intercâmbio cultural com reflexões e troca de experiências entre os seus participantes.  
 

Palavras-chaves: Cena musical. Música autoral. Mostra de Música Leão do Norte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

ABSTRACT: 
It is common to associate the term “musical scenario” to a specific place (scenario of Pernambuco, scenario of Rio de 

Janeiro etc.) and/or a specific musical gender (rock scenario, punk scenario etc). The musical practices of an specific 

scenario induce to think about territoriality which means physical, economic, political and social dimensions. Due to the 

geography expressed in its mesoregions (São Francisco, Sertão Pernambucano, Agreste Pernambucano, Mata 

Pernambucana and Metropolitan of Recife) and, mainly, to present a cultural plurality from these localities, 

Pernambuco has several musical scenes, however, this study had like clipping the authorial music scene. We see that 

this scenario has become stronger every year through its diffusion in social networks and the expansion of spaces for 

live presentations promoted by projects such as Leão do Norte music festival (MMLN), "Hora do Frevo" at the Paço do 

Frevo museum, among others. Besides, the ease of recording in home studios has contributing to register and spread 

new composer’s works. So, based on Straw (1991) and Nogueira (2014) works regarding musical scenario linked to 

public lived experiences, musicians and internships of MMLN promoted by Sesc Pernambuco, this study aims to 

identify the contributions of this festival to the authorial musical scenario of Pernambuco. We see some relevant aspects 

as to provide an space for new composers from Pernambuco, for popular music and for instrumental music as well, 

making it possible a cultural exchange with reflections and experiences exchange by its participants. 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente relato de experiência foi requisito para a conclusão do estágio na 

instituição Sesc (Serviço Social do Comércio), na área de cultura/música, no ano de 2017. 

Este estudo teve como objetivo compreender como a Mostra de Música Leão do Norte 

(MMLN) tem contribuído para a cena musical pernambucana. Os objetivos específicos foram: 

buscar definições do conceito de cena musical, relatar alguns aspectos vivenciados durante as 

7ª e 8ª edições da MMLN e refletir sobre as possíveis contribuições da Mostra para a cena 

musical pernambucana. 

Há alguns anos, venho acompanhando as edições da MMLN, participando ativamente 

em diferentes aspectos, como fruidor dos concertos, como exemplo, os de Johnatan 

Malaquias, Ivanar Nunes, Spok (V MMLN-2013), Ell Gênio Duo e Duo Sertão Ibérico (VI 

MMLN-2014) ou, ainda, envolvendo-me nas oficinas ofertadas por esse projeto, como a de 

Construção de Pífanos (2013). Em sua 7ª edição, realizada em Triunfo-PE (2008), participei 

da programação como músico/clarinetista com o projeto autoral Granduo Brasil, duo em 

parceria com o violonista e compositor Rafael Meira, sem dúvida, foi um divisor de águas em 

nosso projeto, pois, a partir dali, começaram a surgir novos contatos e, consequentemente, 

novas oportunidades para realizarmos outros concertos. Na 8ª edição da MMLN (2016), 

realizada na cidade de Garanhuns-PE, participei, como estagiário, de sua produção e pude 

acompanhar desde a curadoria até a sua execução.  

As experiências vivenciadas como ouvinte/público participante, como artista e como 

assistente de produção proporcionaram-me experiências e visões diferenciadas a respeito da 

importância da MMLN para a cena musical pernambucana. Assim, busquei abordar neste 

relato de experiência um pouco da minha visão a respeito das contribuições para os 

compositores, público e para a cultura pernambucana como um todo. Para tal, foi utilizado o 

conceito de cena musical desenvolvido por Straw (1991), que foi estudado por Filho e 

Fernandes (2005).  Além disso, foi utilizado o estudo de Nogueira (2014) que caracteriza as 

cenas musicais como espaços culturais, podendo também esse conceito ser atribuído a 

determinados gêneros musicais, por exemplo, a cena manguebeat.  

MOSTRA DE MÚSICA LEÃO DO NORTE 

 

De acordo com o Módulo e a Programação da Atividade de Música - Sesc, as mostras de 

música são projetos que visam fomentar e difundir a produção musical autoral, oportunizando 

o espaço para artistas ainda não divulgados nas mídias. As suas realizações cumprem um 
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papel importante no cenário musical de cada região, pois possibilita o mapeamento dos 

artistas locais de diversos estilos e gêneros (CAMPOS, 2010).  

Em 2009, o Sesc-PE realizou a primeira edição da Mostra de Música Leão do Norte 

(MMLN), que teve como objetivo integrar-se à Rede Sesc de Mostras de Música. Desde sua 

primeira edição, vem oferecendo ao público uma programação que atende a critérios pré-

estabelecidos, compromissada com processos curatoriais que proporcionam uma ampliação da 

experiência estética e apreciação musical pernambucana.  

Empenhada com aspectos como a pesquisa, as fontes culturais locais e as experiências 

diversas fora do modelo imposto pela indústria cultural midiática e massificadora
4
, a 

programação da MMLN conta com apresentações dos compositores do estado de Pernambuco 

e com a realização de seminários e portfólios dos artistas participantes. Além disso, são 

oferecidas oficinas e ações formativas musicais ou de interdisciplinaridade entre as linguagens 

artísticas. 

A seleção dos compositores é realizada por meio de uma curadoria constituída por 

instrutores/professores de música de cada unidade do Sesc-PE. Os processos de curadoria  

têm início com a seleção dos grupos que se enquadram na proposta da mostra, de maneira 

individual por parte de cada professor, que analisa e, em seguida, faz as indicações para os 

demais curadores. Posteriormente, o material (release, foto, áudios e vídeos) desses grupos é 

depositado em uma plataforma digital onde todos os demais professores terão acesso aos 

arquivos e assim poderão analisar cada uma dessas indicações. 

 Essas propostas são analisadas com base nos critérios como: qualidade técnica, 

autenticidade, representatividade, criatividade, entre outros. Com relação aos critérios da 

qualidade técnica, são avaliados, por exemplo, a elaboração da composição, a execução 

musical e a construção dos arranjos do grupo. A autenticidade está relacionada à identidade 

que o compositor e/ou grupo traz em suas composições e em seu trabalho como um todo, ou 

seja, o diferencial apresentado em cada trabalho. A representatividade é associada aos 

aspectos locais, sendo um exercício de análise e reflexão acerca de como determinado 

compositor tem representado a cultural local da sua cidade através de sua música. O aspecto 

                                                 
4
 O acesso à produção musical ocorre principalmente através dos veículos de comunicação de massa. Sabe-se 

que esses veículos, no Brasil, não difundem a vasta produção de maneira heterogênea e, seus vários segmentos, 

tampouco contemplam a diversidade de gêneros, estilos e formas ou abarcam a produção de todas as partes do 

país e do mundo. Os meios de comunicação de massa, por consequência, acabam impondo uma estética e/ou um 

gênero musical predominante, configurando uma vitrine de expressões artísticas para consumo imediato. Dessa 

forma, percebe-se uma grande influência da “vitrine” a partir da qual o público define suas escolhas de consumo, 

por meio da compra de ingressos para apresentações, mídias físicas, downloads etc. Esta influência se 

estabeleceu por décadas, através do poder das grandes gravadoras, configurando o mercado da difusão da música 

(CAMPOS, 2010, p. 4). 
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criativo muitas vezes está ligado à construção dos arranjos e re-significação dos sons através 

do uso determinadas instrumentações.                                                                                               

É importante mencionar que a MMLN não possui um caráter competitivo, e sim, busca 

oportunizar o espaço para novos compositores do estado, fortalecendo, assim, a ideia de um 

intercâmbio cultural. 

Todas as apresentações da mostra são realizadas de forma acústica, sem nenhum tipo de 

amplificação/sonorização, buscando uma aproximação maior do ouvinte com a fonte sonora 

natural. A produção sonora natural permite ao ouvinte uma escuta mais focada e perceptível 

dos aspectos, por exemplo, dinâmicas, timbres, texturas musicais e equilíbrio entre os 

instrumentos. 

PROGRAMAÇÃO VII MOSTRA DE MÚSICA LEÃO DO NORTE 

 

A programação da VII MMLN aconteceu na cidade de Triunfo-PE e contou com 

concertos, oficinas e seminários. Com relação à temática, ou eixo central dessa edição da 

mostra, Sônia Guimarães, idealizadora da MMLN e analista da área de música do Sesc-PE, 

afirmou-me em uma entrevista que:  

“Não houve, de partida, uma temática, ela foi se montando a partir de uma 

inquietação da ausência de formas vocais na mostra, que durante a maior 

parte de suas edições e que fez com nos descuidássemos de buscar, dentro de 

um universo menos banal, vozes e formas musicais que incluíssem o canto e, 

consequentemente, a canção é a palavra como sonoridade. Então a linha 

geral era a presença da voz na produção musical contemporânea”. 

 

As oficinas ofertadas foram: "Coco de Roda: da pisada ao verso" (Adiel Luna), 

"Construção de instrumentos artesanais e Modalismo" (Prof.ª Maria Aida e Prof.º Luiz 

Kleber). Os Seminários “Processos Composicionais na Música Brasileira” tiveram como tema 

central: “Aspectos da Música de Tradição e suas reinvenções e articulações na produção 

atual”, em que foram realizadas mesas redondas durante toda a semana com a presença de 

vários mestres do coco (Aurinha do Coco, Adiel Luna, Ciço Gomes etc.) e a mediação do 

Prof.º José Amaro, professor aposentado do Curso de Música da UFPE. 

O momento dos portfólios buscou apresentar os principais aspectos utilizados no 

processo composicional das obras de cada compositor e/ou grupo. Ocorreram sempre após os 

seminários e com uma duração de em média quinze minutos para cada compositor/grupo, 

sendo dois compositores por dia.  

Além dos grupos que foram submetidos ao processo curatorial, a programação da VII 

MMLN contou com artistas e grupos do gênero de tradição oral Coco, sendo eles: Coco da 
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Xambá - Grupo Bongar; Matinada; D. Glorinha do Coco; Coco de Santa Luzia; Coco de 

Pareia (SE); Coco Trupé de Arcoverde; Coco  de Zambê (RN); Aurinha do Coco e Coco das 

Abelhas (Carnaíba). Além deles, o grupo Cristaleira, grupo musical autoral de Triunfo-PE, 

que traz forte influência da música de tradição oral e da poesia, e um grupo de reisado 

também estiveram inseridos a programação da mostra. Já os compositores/grupos 

selecionados pela curadoria foram: Granduo Brasil (Caruaru); SomTrio (Garanhuns); Felipe 

Barnabé (Goiana); Opará Brass (Petrolina); Quarteto Variante (Caruaru); Sertão Quinto 

(Garanhuns); Marhesur Trio (Jaboatão dos Guararapes); Duo Alexandre Rodrigues e 

Gutenberg Alves (Belo Jardim); Núcleo Contemporâneo de Choro (Recife). 

 

 

PROGRAMAÇÃO VIII MOSTRA DE MÚSICA LEÃO DO NORTE 

Realizada em Garanhuns-PE, a VIII MMLN apresentou um recorte relacionado à voz. 

As oficinas, os seminários, os grupos convidados e os compositores selecionados, em sua 

grande maioria, expressaram muito bem esse recorte. 

As oficinas oferecidas foram “Paisagem sonora: da escuta a criação”, conduzida pela 

Profª. Janete El Haoulie (PR) e “Vozes do Mundo”, pelo grupo Mawaca (SP). A Profª Haouli 

propôs, em sua oficina, um passeio sonoro por diversos lugares por meio da escuta, 

proporcionando aos alunos a identificação dos variados modos de expressão sonora/musical 

em diferentes sociedades. A oficina “Vozes do Mundo” foi conduzida pela diretora musical 

do grupo Mawaca Magda Pucci e as cantoras do grupo Zuzu Leiva e Rita Braga, que, através 

das atividades, promoveram a reflexão sobre o papel da música como forma de conhecimento, 

focado no multiculturalismo, sobre as formas de se fazer música no mundo, desde canções 

asiáticas, ritmos indianos e balcânicos, temas árabes, polirritmias africanas, melodias ibéricas, 

entre outras.  

Os seminários “Processos composicionais na música brasileira” contaram cada dia 

com uma temática diferente. O primeiro seminário, “Vozes e Ritos”, foi ministrado pela Prof.ª 

Magda Pucci e abordou as vozes do mundo em sua dimensão antropológica, através da 

audição de diversos exemplos musicais, identificando as várias formas de expressão vocal de 

diferentes locais e pessoas conforme suas ações, ritos e situações de vida. O segundo 

seminário, “A voz além da palavra: poéticas sonoras”, foi ministrado pela Prof.ª Janete El 

Haouli que apresentou o conceito de ‘voz-música’, por ela desenvolveu em sua pesquisa sobre 

o artista Demetrio Stratos (1945-1979) e sobre as poéticas sonoras de outros artistas, com o 

objetivo de compreender de que modo pode ocorrer a percepção através de uma escuta ampla 
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da ´voz-música’ e não vinculando-a exclusivamente à palavra e ao discurso de cunho verbal. 

O terceiro seminário, “A voz na canção popular brasileira: comportamento vocal e semiótica 

da canção”, foi desenvolvido pela cantora e Profª Regina Machado, da Universidade de 

Campinas (Unicamp-SP), que propôs a apreciação do contexto sociocultural de surgimento e 

do resultado artístico da denominada Vanguarda Paulista, geração de compositores e 

intérpretes que reconfiguraram o fazer cancional, bem como arriscaram novas e radicais 

propostas para a voz na canção brasileira. O quarto seminário foi ministrado pelo Prof.º Luiz 

Kleber e abordou  a conceituação da canção de câmara brasileira, breve histórico (das 

modinhas coloniais à construção do lied nacional) e principais compositores e obras do 

repertório Canção de Câmara Brasileira. Além dos seminários, no penúltimo dia da mostra, 

aconteceu um encontro-palestra com a Prof.ª Janete El Haouli intitulado “Radiofonia como 

arte”, que apresentou e propôs uma reflexão sobre a maneira como os sons, as músicas, os 

silêncios, os diferentes e diversos ambientes sonoros (paisagens sonoras) e as palavras podem 

oferecer múltiplas conexões, possibilidades de relações para o rádio, esse veículo de 

comunicação acústico, criador e multiplicador de informações sonoras e de imagens acústicas.  

Dos concertos dos grupos convidados, estiveram na programação: Mawaca (SP), Pierre 

Tenório (Belo Jardim-PE), Da Ilha Pra Cá (Petrolina-PE), Regina Machado (SP), Rubi Waf 

(SP), Contracantos (Recife-PE). No sábado, na fazenda Macuca, localizada no distrito de 

Correntes em Garanhuns-PE, onde acontece um festival de música há mais de dez anos, os 

grupos de Coco de Santa Luzia (Garanhuns-PE) e Coco de Tebei (Tacaratu-PE) realizaram 

uma apresentação. Os lugares que são ocupados pelo Sesc em ações paralelas na mostra, 

como a fazenda da Macuca, mantém com a cidade é a sua produção cultural uma relação de 

pertencimento e de fluxo local de ações culturais, principalmente as de música ou, ainda, 

terreiros/sedes de grupos com reconhecimento local que fazem parte do roteiro de tradições 

ou fazeres culturais daquela cidade. São terreiros de fruição cultural e artística das cidades 

onde a mostra acontece: Ilha do Massangano , em Petrolina; Alto do Moura, em Caruaru; ; 

Casa da Gente  Coletivo Tear - Fazenda Macuca, em Guaranhuns; ; Cruzeiro Novo, Cruzeiro 

Antigo e CECORA, em Arcoverde. Os concertos dos compositores (grupos criadores) 

contaram com a presença de Riá Oliveira (Caruaru), Thiago Martins (Recife), André Maria 

(Recife), Quinteto Pedra Linda (Petrolina), Alexandre Revoredo (Garanhuns), Grupo 

Instrumental Brasil (Recife), Paulo Matricó (Recife) e Sexteto Tabajara (Goiana). 

Diferentemente do formato da VII MMLN, a oitava edição da mostra inseriu os 

portfólios dos compositores dentro do “Experimentear”. O Experimentear aconteceu no 

período da noite após os concertos de cada grupo criador e se dividiu em dois momentos. O 



6 

 

primeiro momento esteve direcionado às apresentações dos portfólios de dois compositores 

por dia. No segundo momento, foram realizados os “experimentos” que propuseram uma 

junção dos dois compositores, sendo eles mediados por outro artista.  Os três primeiros 

experimentos foram mediados por Pierre Tenório, Da Ilha pra Cá e Rubi Waf. 

DIFERENTES OLHARES: OUVINTE, MÚSICO E ESTAGIÁRIO 

 

 Conforme foi mencionado no início deste trabalho, estive presente como ouvinte em 

algumas edições da MMLN, por exemplo, na sua quinta edição, em Caruaru-PE. Assisti a 

alguns portfólios, concertos e também participei de uma oficina ministrada pelo maestro 

Spok. Os portfólios aconteceram no período da tarde com os compositores que se 

apresentariam à noite. Durante os portfólios, não estive presente, em termos de número, um 

público considerável. Essa ausência talvez se justifique por causa do horário, tendo, em 

média, um público entre dez e quinze pessoas. As oficinas do maestro Spok e do mestre João 

do Pife ocorreram sempre no período da manhã e, muito embora as duas estivessem 

ocorrendo ao mesmo tempo, ambas tiveram uma boa quantidade de alunos.  

Na sua sexta edição, também em Caruaru-PE, só consegui ir para alguns portfólios e 

concertos, que seguiram o mesmo formato da edição anterior. Os portfólios foram à tarde e os 

concertos à noite e, assim como na quinta edição, durante as tardes o público não foi 

numeroso.  

Durante a VII MMLN, em Triunfo-PE, estive presente como músico e assim foi 

possível participar da programação completa. As oficinas Modalismo, “Coco de Roda: da 

pisada ao verso” e “Construção de Instrumentos Artesanais” ocorreram sempre no período da 

manhã, mas, devido ao choque de horários, não foi possível participar das três durante todos 

os dias da programação. No período da tarde, aconteceram os seminários “Processos 

Composicionais na Música Brasileira: Aspectos da Música de Tradição e suas reinvenções e 

articulações na produção atual” e, em seguida, os portfólios dos compositores selecionados 

por meio do processo curatorial. Os portfólios foram realizados sempre um dia antes dos 

concertos de cada compositor e, conforme as outras edições, pude constatar que não teve um 

grande público presente durante esse momento. Os concertos de artistas convidados e dos 

compositores aconteceram à noite no Cine Theatro Guarany, sendo dois compositores a cada 

dia.  

Participar da VII MMLN permitiu compreender a estrutura desse projeto, que não busca 

apenas apresentar composições, e sim, através de suas ações formativas, proporcionar 
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diálogos e o intercâmbio cultural. A programação foi muito intensa e rica durante toda a 

semana. 

 Como estagiário, pude acompanhar os bastidores da VIII MMLN, desde a curadoria 

até a sua execução. O processo curatorial já havia sido iniciado quando eu entrei no estágio, 

mas ainda estava praticamente na fase de recebimento das indicações por parte de cada 

professor. A primeira etapa desse processo foi realizada de maneira individual em que cada 

professor busca grupos regionais que dialoguem com as propostas da mostra. Em seguida, os 

materiais desses grupos indicados, individualmente, foram disponibilizados em uma 

plataforma digital, onde todos os demais professores tiveram acesso aos arquivos (release, 

fotos e áudios) e, assim, puderam analisar cada uma dessas indicações. As análises foram 

feitas em uma tabela em que cada professor apresentou os pontos relevantes de cada trabalho 

que estava sendo submetido ao processo curatorial e, por fim, justificava se o grupo deveria 

estar inserido ou não dentro da programação da mostra. Durante essa etapa, notei que algumas 

indicações estavam destoantes da proposta da mostra, faltando um olhar individual mais 

apurado por parte de cada curador. Outra questão foi com relação ao atraso nos prazos 

preestabelecido pela coordenação da mostra para o envio e o recebimento das tabelas de 

curadoria, que talvez se justifique por esse processo ser paralelo à demanda de trabalho local 

de cada professor.  

A execução do projeto ocorreu um pouco diferente das edições anteriores. As oficinas 

permaneceram no período da manhã, bem como os seminários que continuaram à tarde. Já os 

portfólios passaram para a noite após os concertos, na parte da programação chamada 

Experimentear.  

Durante essas três programações, foi possível constatar que os portfólios funcionaram 

melhor após os seminários, pois dialogaram melhor com a proposta dos seminários, que 

buscaram tratar de assuntos relacionados aos processos composicionais na música brasileira. 

Considero também que os diálogos apresentados durante os portfólios talvez funcionassem 

durante a execução das obras nos concertos.   

A seguir, serão apresentadas algumas considerações sobre Cena Musical a fim de, mais 

adiante, analisarmos as contribuições da MMLN sob essas perspectivas. 

CENA MUSICAL: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 É muito frequente escutarmos o termo cena musical atribuído a um determinado local 

(cena pernambucana, cena carioca, cena paulistana etc.) e/ou a um determinado gênero 

musical (cena do rock, cena punk etc.). Segundo Straw (1991) apud Filho e Fernandes (2005, 
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p.5-6), a cena musical é “[...] um espaço cultural no qual diversas práticas musicais 

coexistem, interagindo por meio de processos de diferenciação, de acordo com trajetórias 

variantes de mudança e fertilização mútua”.  

Todas essas práticas musicais, segundo Nogueira (2014), tencionam as possibilidades de 

pensar territórios e territorialidades: 

O território tem compreensões multidisciplinares que o definem em função de 

dimensões locais (geográficas e naturais), econômicas (o que se produz no 

território e quem o faz), simbólicas (relações culturais e afetivas entre grupos e 

indivíduos) e sociopolíticas (relações de poder entre quem domina e é dominado), 

enquanto as territorialidades tentam fazer uma soma de todos esses fatores (o 

destaque é nosso) (NOGUEIRA, 2014, p.26). 

 
O território pernambucano no aspecto das dimensões locais já proporciona, devido a sua 

diversidade geográfica apresentada em suas mesorregiões (do São Francisco, do Sertão 

Pernambucano, do Agreste Pernambucano, da Mata Pernambucana e Metropolitana do 

Recife), não só a existência de uma cena musical, mas também de várias cenas. No Recife-PE, 

por exemplo, há uma predominância maior da cena do frevo quando comparada com outras 

cidades do mesmo estado. Já em Caruaru-PE, há uma cena do forró mais consolidada. “A 

noção de cena musical (o destaque é dos autores) almeja justamente proporcionar uma 

imagem mais nítida desta relação entre o local e a música que se produz nele” (FILHO e 

FERNANDES, 2005, p.6). 

Sob o aspecto econômico existente em uma cena, é importante mencionar que uma cena 

gera produtos, sejam shows, artistas, CDs, DVDs etc. Essa questão econômica envolve desde 

os artistas aos produtores de eventos, além de envolver, de forma indireta, outros sujeitos, 

como comerciantes de lanches, bebidas etc. Isso tudo se insere em uma cadeia produtiva.  

O aspecto simbólico é muito forte em nosso estado, a ponto de tal reconhecimento e 

sentimento de pertencimento cultural ser conotado como um bairrismo dos pernambucanos. 

As relações culturais e afetivas são ainda mais evidentes em grupos de tradição oral, como os 

de coco, maracatus, bandas de pífano etc. Além disso, tais relações culturais somadas às 

inquietações urbanas proporcionaram o surgimento de novas cenas musicais, como a cena 

autoral. 

A cena autoral pode ser caracterizada como sendo uma produção musical não difundida 

pela grande mídia e nem tampouco destinada ao público de massa. No Recife-PE, nos últimos 

anos, nota-se uma ampliação de espaços destinados a trabalhos autorais, como, por exemplo, 

os projetos Mostra de Música Leão do Norte (Sesc-PE), Ouvindo e Fazendo Música, no 

Museu do Estado de Pernambuco, e Hora do Frevo no Museu Paço do Frevo. Percebe-se 
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também que há uma ampliação do público presente nessas programações. Além dos espaços 

físicos, os espaços digitais, por meio das redes sociais (Facebook, Soundcloud, Instagram e os 

streamings, como Spotify), somados à facilidade de gravação em Home studios, têm 

contribuído muito para a divulgação de novos compositores. A existência de espaços e de um 

público interessado em música autoral, consequentemente, desperta o interesse em novos 

compositores em produzirem cada vez mais novas composições. Desse modo, consideramos 

que o tripé ‘compositor-espaço-público’ vem permitindo a consolidação da cena musical 

autoral pernambucana. 

As questões sociopolíticas de uma cena musical são propostas por Nogueira (2014) 

como uma relação de poder entre quem domina e quem é dominado, ficando evidente em 

grandes eventos musicais como em programações de prefeituras durante os períodos de 

carnaval e de festas juninas. Essa relação de poder ainda pode ultrapassar esse limite entre 

curador e artista quando, por exemplo, há a presença de um patrocinador que será quem, de 

fato, vai determinar as principais escolhas de um projeto. 

CONTRIBUIÇÕES DA MOSTRA DE MÚSICA LEÃO DO NORTE PARA A CENA 

MUSICAL AUTORAL PERNAMBUCANA 

 

A partir das experiências que vivenciei nas 7ª e 8ª Mostras de Música Leão do Norte, 

buscarei traçar algumas reflexões sobres as possíveis contribuições dessa mostra para a cena 

musical pernambucana.  

Dentre as contribuições da MMLN para a cena musical pernambucana, a primeira diz 

respeito ao protagonismo dos compositores. A mostra proporciona o espaço para os novos 

compositores pernambucanos que, em sua maioria, não possuem ainda um trabalho 

reconhecido no estado. Isso acaba impulsionando a produção de novas composições e 

experimentação de novas ideias e sonoridades. Com base no texto apresentado na Política 

Cultural do Sesc: 

A criação pode ser entendida como um ato contínuo de invenção, fruto da reflexão 

e elaboração intelectual, que se dá a partir da relação homem com o meio, sendo a 

experimentação um processo de criação, aberto à pesquisa de novas possibilidades, 

sejam elas materiais ou discursivas, com caráter ensaístico, cuja matriz está na 

busca por novas possibilidades no campo das artes (SESC, 2015, p.28). 

 

O encontro dessas criações e criadores, nos espaços de realização da mostra, provoca um 

intercâmbio cultural com reflexões e troca de experiências, ou seja, há uma interação entre os 

diferentes sujeitos participantes (compositores, palestrantes e oficineiros) e consequentemente 

entre as suas práticas musicais.   
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Esse espaço musical da mostra contempla as mais variadas práticas musicais, sejam 

elas eruditas, populares, vocais e/ou instrumentais, pois segundo a Política cultural do Sesc: 

É por meio da cultura que os grupos expressam, se identificam, se diferenciam e se 

afirmam; assim a diversidade cultural compreende os variados modos de criação, 

realização, difusão, e fruição dessas expressões, e valorizá-la significa reconhecer 

as diferenças, conferindo-lhes igual dignidade (SESC, 2015, p.24). 

 

Através do reconhecimento e da valorização das diferentes práticas musicais, a MMLN tem 

contribuído de forma direta para ampliação de um espaço, que antes era muito restrito, 

principalmente para a música instrumental e para a música popular. Dessa forma, também 

contribui para a criação de um público ouvinte e apreciador dessas práticas musicais.  

Outro fator importante da mostra diz respeito ao caráter inovador apresentado nas 

programações de cada edição. Essa inovação se deve principalmente aos olhares dos 

curadores que buscam nos artistas e grupos algo diferenciado, singular, novas sonoridades, 

experimentações e qualidade na construção das composições e arranjos.  

Ainda sobre as contribuições, identificamos um paralelo com as ideias propostas por 

Nogueira (2014), de maneira que, no aspecto ‘dimensões locais’, a cada ano, a mostra é 

realizada em uma cidade diferente e a sua programação (ações formativas e concertos) dialoga 

com espaços da cidade. As questões econômicas se expressam por meio de uma cadeia 

produtiva que envolve palestrantes, músicos, fotógrafos e, mesmo que afetando pouco, 

podemos considerar que também há uma movimentação econômica na cidade em que ocorre a 

sua programação. O aspecto simbólico foi muito evidente na VII MMLN com uma 

programação e ações formativas que apresentaram diversos tipos de Cocos. Na VIII MMLN 

também estiveram presentes dois grupos de Coco. As questões sociopolíticas existentes na 

MMLN diferem do conceito trazido por Nogueira (2014), pois não há uma relação de quem 

domina e de quem é dominado. Entretanto, podemos considerar que a questão sociopolítica 

presente nesse projeto se configura através de uma política cultural que expressa um diálogo 

entre a cultura e a sociedade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com base nos estudos realizados por Straw (1991), Filho e Fernandes (2005) e 

Nogueira (2014), foi possível entender melhor a cena musical e relacioná-la à ideia de 

territorialidade. Partindo desse princípio de territorialidade (dimensões locais, econômicas, 

simbólicas e sociopolíticas), foi possível constatar que, em Pernambuco, devido à sua 

extensão territorial e por sua riqueza cultural, há uma pluralidade de cenas musicais.  
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Em razão do recorte deste estudo, o enfoque maior foi dado à cena musical autoral. 

Constatamos que a cena autoral pernambucana vem se fortalecendo a cada ano, através da 

difusão proporcionada pelas redes sociais e pela ampliação dos espaços para apresentações 

promovidos por projetos como a Mostra de Música Leão do Norte (Sesc-PE), Ouvindo e 

Fazendo Música, no Museu do Estado de Pernambuco, e Hora do Frevo no Museu Paço do 

Frevo. Além disso, a facilidade de gravação, através dos home studios, tem contribuído para o 

registro e divulgação das obras dos novos compositores.  

Com base no referencial teórico apresentado neste relato, somado às minhas 

experiências vivenciadas como ouvinte, músico e estagiário de alguns das edições da MMLN, 

foi possível apontar e registrar algumas contribuições que esse projeto vem oferecendo para a 

cena musical autoral pernambucana. Das contribuições identificadas, as mais expressivas 

referem-se à ampliação do espaço para novos compositores do estado e o intercâmbio 

cultural.  

 Assim, concluímos que a Mostra de Música Leão do Norte vem se consolidando a 

cada edição e, quando comparada aos outros projetos relacionados à música autoral em 

Pernambuco, podemos considerá-la como sendo um dos projetos pioneiros. A grande maioria 

dos trabalhos de compositores e grupos que já participaram da mostra permanecem ativos, 

ampliando o número de suas composições e parcerias.  
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