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Agradecemos

às pessoas que acreditaram na consolidação da Universidade
Federal do Pampa e continuam caminhando juntas para o

desenvolvimento desta região fronteiriça do Rio Grande do Sul,
investindo na educação e na cultura como alternativa para o

aprimoramento de uma cidadania ativa e criativa tanto para os
sujeitos autóctones como para quem adota a cidade.
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A publicidade brasileira é reconhecida mun
dialmente pelo refi namento de sua compe

tência criativa. Da elaboração do layout às in
ventividades audiovisuais, do planejamento
de mídia às soluções estratégicas certeiras,

em todas as etapas de realização, uma de
suas caraterísticas centrais é a capacidade de

romper com o status quo, de extrapolar os
limites técnicos, enfi m, de inovar.
A dinâmica da comunicação publicitária se re



ordena cada vez que avança fronteiras, sejam
elas territoriais, políticas, econômicas, cultu

rais ou sociais. Dessa forma, a inovação pode
se dar na extrapolação dos limites materiais

representados pelos novos equipamentos
tecnológicos que se transformam em veloci
dade imensurável e modifi cam os costumes.
Mas a inovação também pode ser compreen
dida como a superação dos limites imateriais
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como as resistências socioculturais ao excesso de novidades
que passam a reorganizar a vida cotidiana dos centros urbanos
e rurais cada vez que mais impactados por tais transformações
direta ou indiretamente. A incorporação de novos gadgets alia
da aos últimos lançamentos de mobiles passaram a ampliar e a
intensificar os pontos de contato entre as pessoas e diversifica
ram as possibilidades de experiências sensoriais e cognitivas.
O que pode ser bom ou ruim dependendo da forma como for
conduzido. Para que haja uma boa condução é necessário que
os profissionais da área tenham uma formação ética.

Esse movimento de ruptura e continuidade, no looping
cada vez mais recorrente, tem despertado o interesse investi
gativo de profissionais da área, bem como dos acadêmicos
que  refletem sobre os afetos e os efeitos de tais
movimentações na  rotina da Sociedade. Ao mesmo tempo
que a inquietação em  relação às novidades impulsiona os
pesquisadores da área a in vestir nas recentes descobertas, a
responsabilidade dos docen tes que formam estudantes de
graduação e de pós-graduação  aponta para que as reflexões e
discussões acerca das mesmas  descobertas se consolidem na
perspectiva crítica.

Desta forma, percebe-se que a área tem afinado o
olhar e aguçado a percepção para novos pontos de vista que
indi cam posicionamentos alternativos e contra-hegemônicos
para a Publicidade, que até então estava confinada no
paradigma funcionalista norte-americano que reduzia sua
compreensão na esfera da técnica para atender as demandas
de mercado.



Isto posto, corroboramos que o subcampo de pesqui
sa da comunicação publicitária passa a ter importância estra
tégica na consolidação do campo da Comunicação que se diz
Social. Sendo assim, temas como experiência, transformicida
des, relações sinergéticas, extensionismos e Publicidade Social
emergem com punjança.

Retomemos um ponto fulcral da discussão: a fronteira. Para
além da demarcação do limite físico entre dois Estados, a

fronteira pode ser compreendida simbolicamente como um li
miar que pode cercar e prender ou pode representar a meta

da  superação e da reinvenção. O espaço pode ser uma
fronteira,
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assim como o tempo.
Atualmente, o “efeito SIG (simultaneidade, instantanei dade

e globalidade) já está definitivamente inscrito na tempo
ralidade cotidiana abolindo todas as distâncias espaciais pela

prevalência do tempo.” (SODRÉ, 2014,p.115). Num cenário
onde o aniquilamento do espaço pelo tempo é operado pelas
tecnologias móveis, o próprio tempo passa a ser uma espécie

de artigo de luxo e saber usufruir do tempo, uma sabedoria.
O aproveitamento do tempo com as questões ligadas às me

diações socioculturais, com destaque às da própria
localidade,  passa a ser premente. Mais do que isso, o

envolvimento da  Sociedade nas causas de outrem formam
uma tipo de movi mento contrário ao que Marcuse chamou

de Unidimensional.

A publicidade brasileira é
reconhecida mundialmente pelo

refinamento de sua competência
criativa. Da elaboração do layout



às inventividades audiovisuais,
do planejamento de mídia às

soluções estratégicas certeiras,
em todas as etapas de realização,

uma de suas caraterísticas centrais
é a capacidade de romper com  o

status quo, de extrapolar os
limites técnicos, enfim, de inovar.
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A Publicidade Social é a expressão do desmantelamen
to das divisas que insistem em separar. O empenho é para lo
calizar as brechas que permitem os escapes das estratégias de
dominação do mercado que captura, incorpora e integra os in
divíduos em sua própria lógica a partir de um processo de res
subjetivação que molda e adequa os indivíduos às demandas
comerciais. A proposta da Publicidade Social não é se opor à
Publicidade Mercadológica, mas operar na ordem contra-hege
mônica, com outra mecânica, inovando formatos, linguagem,
estética e incluindo o novos “modi operandi” em sua base.  Na
prática hegemônica, o subalterno toma pra si a cau sa do
dominador como se fosse dele; a Publicidade Social per forma
na contramão desta prática. Realiza-se, pois, numa mu dança
de eixo desde a etapa do planejamento até a realização de
suas ações táticas sempre de forma colaborativa. Ou seja,
Publicidade Social inclui o receptor na dinâmica de produção,
quer dizer, o receptor entra na causa do outro como se fosse
dele. Alerta o receptor, que passa a ser também produtor, que
sua participação é essencial, ainda que momentaneamente.
Quando passa a fazer parte do processo, participa do
processo  criativo, das partes de produção e de espalhamento



e publici zação do tema tratado, a essa altura, já tomou pra si.
Quando tal prática se dá na ampliação da escala de suas
realizações e envolve a Sociedade Civil em qualquer uma das
etapas dos projetos, (na produção, na implementação ou na
veiculação/ação prática) chamamos de Publicidade Social. São
formatos alternativos de conquista e autonomia que admitem
a participação efetiva de membros exteriores, ou agentes ex
ternos, muitas vezes representados por integrantes das Uni
versidades ou cidadãos comuns com algum saber técnico, ou
apenas movido pela causa ou tema da campanha. É uma publi
cidade que extrapola o âmbito da relação e da interação con
quistada nas redes sociais e parte para o estreitamentos dos
laços de forma vinculativa. Ou seja, inova.

Nesse sentido, o livro “PUBLICIDADE : reflexões sobre
saberes e fazeres na fronteira gaúcha” apresenta contribuição
inestimável aos debates sobre ensino, pesquisa e extensão em
Comunicação Social-Publicidade e Propaganda a partir das es-
PUBLICIDADE : Reflexões Sobre Saberes e Fazeres na Fronteira Gaúcha 11

pecificidades regionais da fronteira oeste do sul do país, mas
com o olhar sempre atento ao mundo, às mudanças econômi
cas, sociais culturais e tecnológicas em curso, que tanto afe
tam as práticas profissionais e pedagógicas do campo publi
citário. Campo este que historicamente se situa e se constrói
na fronteira entre diversos saberes, que vão das artes visuais
à ciência econômica, da literatura à estatística, da psicologia
à antropologia, e que por isso tanto fascina e provoca à cons
tante reflexão estudantes e educadores. Um livro de região
fronteiriça sobre um saber também de fronteira, marcada
mente híbrido, mestiço, consagra um casamento que não po
deria ser mais bem sucedido, posto que concretiza a sempre
contemporânea e inventiva antropofagia modernista brasi
leira. Entendemos que é na fronteira, compreendida politica
mente e socialmente como lugar da alteridade, de encontro,
desencontro e contradição, que se encontra o maior
potencial  para o desdobramento da comunicação
emancipatória, para a  integração crítica e a transformação
social.



Para além da demarcação do
limite físico entre dois Estados, a

fronteira pode ser compreendida
simbolicamente como um limiar

que pode cercar e prender ou
pode representar a meta da

superação e da reinvenção. O
espaço pode ser uma fronteira,

assim como o tempo.
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Todo esse movimento é decorrente de uma publicidade
que se redescobre. Para além do novo perfil do consumidor,
há um movimento de docentes e pesquisadores sensíveis às
transformações do mundo, criativos para caminhar em
direção ao novo e ousado para superar quaisquer fronteiras
com deli cadeza e sem medo.

Nós do Laboratório de Pesquisa em Comunicação Co
munitária e Publicidade Social (LACCOPS), da Universidade
Federal Fluminense (UFF), ficamos muito felizes em contribuir
com a apresentação deste livro, que dialoga com nossas ativi
dades de pesquisa, ensino e extensão engajadas em construir
e sustentar uma perspectiva ética, humanista e crítica em pu
blicidade. Certamente, trata-se de produção científica que co
aduna com nossas pesquisas e projetos. Este nosso diálogo já
nasce promissor, porque inspirado pela dialogia freireana, na
qual todos somos sujeitos cognoscentes, mediados pelo mun
do, pelas estruturas, relações sociais, com capacidade para



pronunciar e transformar o mundo. Oxalá que nosso diálogo
possa superar as fronteiras institucionais, as limitações im
postas pelas práticas e códigos dominantes e contribuir com  a
construção de regiões, estados, país e mundo que sabemos
possível, com equidade de classe, raça e gênero.

PUBLICIDADE : Reflexões Sobre Saberes e Fazeres na Fronteira Gaúcha 13
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DENISE TERESINHA DA SILVA

JOÃO ANTÔNIO GOMES PEREIRA

A Universidade Federal do Pampa – Unipam
pa surgiu a partir de uma demanda popular.
Na época, houve uma mobilização da socie

dade das regiões oeste e sul do Rio Grande do
Sul para a federalização de uma universidade

da região. Assim, surge o contexto de implan
tação da Universidade Federal do Pampa em
2016 dentro do processo de expansão do en

sino superior no Brasil proposto pelo governo
federal. Além de contribuir para aumentar o

acesso ao nível superior, refl etindo na qualifi -
cação da educação básica de uma população

que sofre com problemas geográfi cos e de
desenvolvimento sócio-econômico, contribui
também com a integração da região de fron

teira do Brasil com o Uruguai e a Argentina.
A história demonstra que a Metade Sul já

ocupou posição de destaque na economia
estadual e que foi perdendo, gradativamen
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te, posição relativa em comparação com outras regiões. Sua
população, que no século XVII representava metade da tota
lidade de habitantes do Estado foi reduzida a menos de um
quarto; sua participação na produção industrial caiu de 35% na



década de 1930, para 10%, na década de 1990; sua participação
no PIB do Estado caiu de pouco mais de 30%, no final da
década de 1930, para em torno de 17% no final da década de
1990. Ain
da em termos comparativos, destaca-se que nas regiões norte
e nordeste do estado, 94% dos municípios estão situados nas
faixas média e alta do Índice de Desenvolvimento Social - IDS,
ao passo que, na metade sul, 87% deles estão nas faixas média
e baixa (MARCHIORO, Dáfni F. Z., et alii., 2007).

A região onde a Unipampa está inserida, nestes termos,
localiza-se na faixa de fronteira com o Uruguai e a Argentina
da chamada Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul, des
de o sul até o oeste. Inserido neste contexto está o Campus
São Borja, na divisa com a Argentina. Na cidade de São Borja,
que está distante da capital do RS, Porto Alegre, cerca de 600
quilômetros, está localizado o campus ao qual está vinculado
as atividades destacadas neste livro. A cidade é o primeiro dos
Sete Povos das Missões, sendo cenário de lutas da Guerra do
Paraguai e da Proclamação da República. Também tem sua
ima gem ligada aos presidentes Getúlio Vargas e João Goulart
e ao

O Curso de Comunicação Social
habilitação em Publicidade e
Propaganda da Unipampa
apresenta  neste livro trabalhos,
pensamentos,  reflexões e ações
no contexto de  uma universidade
pública federal na  fronteira do
Brasil com Argentina.
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governador Leonel Brizola, por isso a administração
municipal prefere divulgar o município como “a terra dos
presidentes”. Daqui surge o gaúcho missioneiro, identidades
herdadas dos guaranis, alemães, poloneses e italianos
(SILVA, 2012).

Há mais de 300 anos, São Borja em seus inúmeros tí
tulos, entre eles, Terra dos Presidentes, Primeiro dos Sete Po
vos das Missões, Cidade Histórica, Capital do Fandango,
talvez  não imaginasse que caminharia para os 400 anos
consolidan do a era do conhecimento técnico-científico. Se
por um lado  isso lhe confere uma distinção pelo avanço, lhe
traz muitas do res de cabeça pelo progresso que as mudanças
representam.  Já no final da primeira década e início da
segunda do século  XXI, o município conta com uma unidade
de universidade fe deral, uma universidade estadual e um
instituto federal. Isso  também sinaliza a entrada de divisas,
novos conhecimentos e  culturas, aumento da população. Por
tudo isso é importante  refletir o que representa tais
mudanças para o município, sua  gente, sua cultura, seu
desenvolvimento.

Neste contexto, para a Unipampa, o perfil de docente
definido no seu Plano Institucional (PI) é de

um educador com elevada titulação, possuidor de uma formação
acadêmica sólida e qualificada, dimensionada no conhecimento
específico e nos estudos interdisciplinares da profissionalidade
requerida. É comprometido com a integração do ensino, da pes

quisa e da extensão, inserido na região do pampa, em sua diversi
dade cultural, atuando como potencializador das relações socioe
conômicas e do desenvolvimento sustentável. Com postura ética
e autonomia intelectual, participa com criticidade da missão da
Universidade, fortalecendo sua permanente construção.

Tendo em vista este perfil, o Curso de Comunicação
Social habilitação em Publicidade e Propaganda da Unipam pa
apresenta neste livro trabalhos, pensamentos, reflexões e
ações dentro do que é possível realizar no contexto de uma
universidade pública federal na fronteira do Brasil com Argen
tina.



Inicialmente, o autor Cesar André Luis Beras nos
chama  a atenção para a dinâmica do mundo e analisa a
evolução do
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rock a luz da sociologia e suas possibilidades em termos para
ensinar, pesquisar e promover ações junto a comunidade. A
seguir Denise Teresinha da Silva mostra o ensino da fotografia,
a pesquisa e a extensão em trabalhos realizados na Unipampa,
os quais, potencializam toda uma região histórica de fronteira,
muitas vezes esquecida pelo tempo e agora registrada em be
las imagens, trabalhando a cidadania ativa e criativa através de
um núcleo de estudos e produção em fotografia.

Os três eixos do Projeto Político-Pedagógico do Curso
(PPC) são explicados por Gabriel Sausen Feil através de quatro
lógicas num ensaio que permite entender a relação entre “so
ciais e humanidades”, “mercado” e “acadêmica e pesquisa”.
Do eixo mercado vem o próximo texto de João Antônio
Gomes Pereira mostrando a importância da
interdisciplinariedade en
tre ensino, pesquisa e extensão e contribuições para o desen
volvimento de São Borja e região em ações fundamentadas
em  planejamento estratégico de marketing para organizações
de  fronteira.

Por sua vez, Juliana Zanini Salbego reflete sobre o ensi
no da publicidade no viés da cultura visual a partir de diários
portfólios nos estudos sobe estética e história da arte. Lívia
Freo Saggin relata experiências de ensino no componente cur
ricular Pesquisa de Opinião e Mercado, oferecendo um panora
ma abrangente ao destacar as estratégias utilizadas na relação
ensino-aprendizagem no contexto fronteiriço. Marcelo da Sil
va Rocha também apresenta reflexões sobre seu trabalho no
ensino no componente Escrita Literária no qual busca articular
a linguagem publicitária e a literária, propondo exercícios de
produções textuais.

No contexto da área, Renata Corrêa Coutinho discute a
historicidade constitutiva da Publicidade e Propaganda a partir
da análise de discurso francesa. Merli Leal Silva, para finalizar,
apresenta sua tese de doutorado sobre a constituição do pro



jeto pedagógico do curso de publicidade a partir de sua
pesqui sa em outra instituição de ensino.

Cabe acrescentar nosso agradecimento especial à
deputada federal Maria do Rosário que possibilitou a
realização deste livro através de uma emenda parlamentar
junto ao
PUBLICIDADE : Reflexões Sobre Saberes e Fazeres na Fronteira Gaúcha 23

Ministério da Cultura - MinC.
Esperamos contribuir para a reflexão na área da Publi

cidade e Propaganda dentro da fornteira oeste do Rio Grande
do Sul com as experiências retratadas neste livro, lembrando
que a fronteira não é só geográfica, mas também econômica,
social e cultural. Boa leitura!
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A ARTICULAÇÃO ENTRE
ENSINO, PESQUISA
E EXTENSÃO NA
FRONTEIRA OESTE

A Articulação entre Ensino, Pes
quisa e Extensão na Fronteira

Oeste: A Sociologia do Rock e o
Festival Pampastock

1 Introdução

Talvez, a famosa e antiga frase de
Heráclito nunca esteve tão atual:
“O homem que se banha no mes

mo rio não é mais o mesmo ho
mem e nem mais é o mesmo rio”

(in KONDER,2008). A noção de fl u
xo, de movimento constante e em
aberto como base da experiência
humana é algo evidente e pulsan
te ao nosso redor: informações e

ações em tempo real, a intercone
xão global, formas altamente ve-
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lozes de experimentação do tempo e do espaço que em suas
diversas modalidades modificam nossas formas de



representar  e significar o mundo. No fundo do meu quarto, na
rua, no ôni bus ou numa festa experimento um mundo que
amanhã já não  será esse mesmo mundo.

Esta quase obviedade nos dias de hoje precisa ser não
só permanentemente compreendida e explicada, como é em
si a base dos processos de construção do conhecimento que
precisam perceber simultaneamente que: a) o conhecimento
não é e nunca foi estático e, portanto, precisa ser atualizado
constantemente e b) o conhecimento necessita dialogar com
a realidade sistematicamente como forma de compreendê-la,
assim como possibilitar sua modificação. Temos desse modo,
duas diretrizes básicas, não obstante, outras que possam, tam
bém, ser fundamentais: a fluidez do conhecimento (aquilo que
entendo, compreendo e explico) e a fluidez da realidade (base
do que entendo).

Este amplo, complexo e desafiador cenário são a base
de fundo do processo de construção de conhecimento que
este artigo busca abordar: a articulação simultânea (diferente
de algo sobreposto, mas como feed-backing) entre o ensino, a
pesquisa e a extensão materializados na preparação e orga
nização de um Festival Universitário, o Pampastock, desenvol
vido já há nove anos na Universidade Federal do Pampa (UNI
PAMPA)-Campus São Borja a partir do curso de Publicidade e
Propaganda (mas com envolvimento efetivo de toda a univer
sidade). A instituição, que completa 12 anos de existência e se
organiza de forma multi-campi, possuindo 10 campis descen
tralizados pela campanha e fronteira oeste, desde 2010, abriga
em São Borja, situada aproximadamente 680 quilômetros da
capital, um projeto de extensão que emerge simultaneamente

da reflexão permanente no grupo de pesquisa GP T3XTO1 e do
componente curricular complementar de Sociologia do Rock
(configurada quer na modalidade geral e do Brasil) buscando
dar conta de forma humilde, coletiva e democrática quer das
mudanças que ocorrem nos processo de conhecimento, como
no constante diálogo com a realidade em movimento. Na Fron
teira oeste do Rio Grande do Sul, busca-se conectar-se com o
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que acontece no mundo, com o que muda buscando compre



ender e explicar a relação sinergética (de troca) entre rock e
sociedade, conhecimento e realidade e academia e comunida
de, cultura e desenvolvimento humano.
Neste sentido, buscar-se-á a partir da experiência prá tica do

festival, perceber os desafios para a realização da ar ticulação
entre pesquisa e extensão que são configurados na

interconexão de três processos societários diferentes, mas in
terligados entre si e aqui retomamos e atualizamos a reflexão

original iniciada em meados de 2010: as formas de racionali
zação da sociedade capitalista com base em uma constante

especialização e tecnificação da experimentação humana que
a padroniza e significa a partir de formas de adaptação ma

teriais constantes com busca na afirmação de interesses par
ticulares. No bojo deste macro processo temos dois outros

que o expressam e configuram cotidianamente: as formas de
expansão da globalização que interconecta o mundo e defi ne

sua atual especialização, o capitalismo global que modifica
tecnológica, social, política e culturalmente o mundo; e, com

plementando, a interconexão processual, as formas de ex
perimentação da individualidade humana que se transforma
a contar do avanço da racionalização capitalista globalizada,
transformando simultaneamente este avanço. Aumentam-se
as possibilidades de acessar o mundo, aumenta a fragmenta
ção e o narcisismo de experimentá-lo e aumentam-se as con

tradições sociais (desigualdade, miséria e exclusão).
Tais processos dançam constantemente no

movimento da história e reconfiguram as bases do
conhecimento. Quan do realizamos um projeto de extensão
que busca articular e retroalimentar a construção do
conhecimento na academia com a experiência das
comunidades locais e regionais, tem-se como
responsabilidade e ponto de partida perceber como tais
processos funcionam, atualizam-se e impactam a sociedade e,
também, esta como o conhecimento em construção. Afinal
que signos são construídos? Como eles permitem um movi
mento critico em relação a realidade ou não?

Para dar conta das questões levantadas, de forma ini
cial e sem a pretensão de soluções e fórmulas mágicas, pois
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estas não existem, mas da apresentação de elementos que
nos permitam refletir e qualificar os processo de construção
do conhecimento vamos organizar o texto, além da presente
introdução e das considerações finais, em três partes: I) O cur
so de publicidade e propaganda e a emergência da sociologia
do rock na fronteira, onde pretende-se apresentar o que é e
como surgiu o componente curricular, demonstrando a preo
cupação com o entendimento da construção de signos e, ain
da, a sua articulação com o ensino, pesquisa e extensão; II) Os
processos societários básicos e os desafios cognitivos para a
construção do conhecimento onde apresentar-se-á a interco
nexão causal entre as formas de racionalização, globalização e
individualização, base das formas de experimentação do mun
do e os limites de compreensão de uma realidade em perma
nente movimento; e III) Uma breve genealogia da emergência
do Festival Universitário Pampastock em São Borja desde 2010
até 2018 (edição em construção) buscando abordar suas prin
cipais formas, temática, programação, formas de organização,
transformações, desafios e aprendizados na retroalimentação
constante entre a universidade e a sociedade.

2 A gênese da Sociologia do Rock

A sociologia do rock tem como pressuposto central a
investigação das relações entre rock e sociedade em uma pers
pectiva sinergética, isto é, perceber como o rock emerge no
seio das relações sociais, mas como simultaneamente ele inter
fere no conteúdo dessas relações e vice versa. Compreender
as possíveis interações dialógicas e seus respectivos impactos
nos indivíduos. O centro investigativo parte da observação de
duas questões básicas que constituem o conteúdo a ser
observado e de onde se pretende construir conhecimento: a)
as diferentes configurações sociais geradas, a começar pelos
efeitos reticu
lares (ELIAS, 1994), da interpenetração entre rock e
sociedade, desde o início deste fenômeno nos anos 1950, até
os dias de hoje e, doravante, pois se trata de um fluxo em
aberto e b) no interior de cada uma das possíveis



configurações perceber as possibilidades de o rock ter sido (e
continuar sendo) uma espé-
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cie de intercessor (DELEUZE,1992), capaz de permitir a gera
ção por parte de quem o experimenta, de signos de rebeldia
e  liberdade, ou, ao contrário, de ser ele, o rock, capturado
pelo  pensamento estático e dominante existente. Conforme
Hobs bawn (2000), temos a emergência de uma nova
linguagem de
massas que aponta para novas significações sociais: Contudo,

a década de 1950, demonstrou da maneira mais sensa cional
através do triunfo do rock roll, um idioma de adolescentes
derivado do blues urbano autóctone dos guetos negros da Amé
rica do Norte, que as massas sabiam ou pelo menos reconheciam
aquilo de que gostavam” (HOBSBAWM, 2000, p. 496).

Nesta perspectiva, o rock em seu nascimento sócio-his tórico
nos EUA e depois em escala mundial, representa já no  seu

início um movimento contestatório ao status quo conser
vador reinante ao propor temas de sexo, drogas e questões

existenciais da adolescência (FRIEDLANDER, 2002) e da juven

De um lado, serve como
laboratório profissional e de
outro se cria um espaço novo
em uma cidade que

começava a se consolidar como
uma  cidade universitária. E qual o
nome?  Bem estamos no Pampa, a

ideia sai  de um componente



curricular bem  específico.
Pamparock? Fronteira  rock? E

logo surgiu: “PampaStock:  por
uma sociologia do rock”.
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tude da época. Sua experimentação se dava na contra
corrente dos signos em voga e demonstrava a força de sua
fusão de es tilos e etnias possibilitando com base na sua
experimentação a construção de novas significações ou não.
Assim, desde as gerações do rock clássico da era inglesa de
ouro e da explo são de estilos (hard rock, punk, metal, grunge
e etc), temos uma dinâmica pendular que oscila quer nas
possibilidades da construção e afirmação de signos críticos,
quer da rendição ao status quo vigente, conforme já
afirmávamos (2015) apoiados  em Baudelaire:

Nas palavras de Baudelaire (1996, p. 25): “A modernidade é o tran
sitório, o efêmero, o contingente, é a metade da arte, sendo a ou
tra metade o eterno e o imutável”. Modernidade e arte, para ele,
estão intimamente conectadas, enquanto expressão harmônica,
enquanto síntese criativa, do efêmero, transitório e do eterno e
imutável, ou seja, a mediação entre traços permanentes atualiza
dos pelo novo. Esta é, em nossa visão, a única essência possível de
se ver no rock, um movimento renovador que mantém característi
cas mínimas: sonoridade, postura de palco, estímulo à dança, mas
que configura sempre uma atitude nova perante a realidade, ne
gando-a, fugindo a seu aspecto eternizador. (BERAS, 2015, p.14).

Verifica-se, assim, que o rock longe de ser algo único
com uma essência definida, é um campo de experimentações.
Vazio de sentido, mas permeado por lutas de sentido, disputas
de poder cotidianas, por formas de apreensão da sociedade
que, por isso mesmo, sofrem e reagem à sua dinâmica mais ge
ral (política, social, econômica e cultural): “a experimentação
até pode vir a resultar numa Forma, porém, ela não acontece



em função dessa Forma, pelo contrário, antecipa-a, acontece
apesar dela.”(FEIl, 2012, p.171).

Dessa forma, ora o rock é capturado pela indústria cul tural
capitalista, ora rompe com ele, ora se reinventa, ora se

repete, sempre em um fluxo em aberto. Não obstante, em
cada possível configuração, temos efeitos reticulares (não pre
vistos, planejados, calculados), fruto do contato entre o estilo
cultural do rock e a sociedade, ou seja, uma troca de energias
que se movimentam em um sentido próprio, o que permite a
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existência e reprodução do rock enquanto fenômeno social e
como dito, um campo de experimentação.

A partir daí o rock, neste processo assinalado, pode
vir a ser um intercessor, uma referência para a criação de sig
nos novos na nossa tradução (com base em Deleuze, mas não
deleuziana), críticos, que ressignificam a vida em sociedade
(não necessariamente em uma perspectiva ideológica, mas
da causação de estranhamento, de rompimento com estados
de apatia). E isto move o pêndulo. Tal possibilidade de
recriação das formas de rebeldia e liberdade (sentido do
estranhamento pretendido, no momento que são condições
necessárias para o pensamento, independente do seu
sentido formal construí do), inseridas na gênese do rock and
roll, evidentemente, não como uma retomada, mas como a
reinvenção permanente,  como algo em constante fuga.

Neste, sentido, primeiramente, a experimentação do rock
pode permitir um quádruplo e necessário encontro en tre a

sociedade (entendida como as condições de socialização
existentes), a biografia individual de quem experimenta a his
tória enquanto momento vivenciado e a construção do conhe
cimento. Conforme Vasconcellos (2005, p. 1220) “pensar não
é o exercício natural de uma faculdade”, ou seja, a condição
para se pensar alicerça-se na noção de movimento, o contrá

rio da naturalização que implica em uma significação estáti ca,
rotinizada e que não acompanha o fluxo permanente das

transformações históricas. Portanto, basta pensar para desa
fiar a necessidade de repensar e assim por diante.
Aqui temos o centro do conceito de intercessor: “[...]



inserção numa onda preexistente. Já não é uma origem en
quanto ponto de partida, mas uma maneira de colocação em
órbita [...] chegar entre em vez de ser origem de um
esforço.”(DELEUZE,1992). Não temos uma ontologia pré-esta
belecida, mas um processo de experimentação do que existe,
significando essa existência somente no próprio processo de
experimentação, onde, ai sim, pode acontecer a geração de
um sentido que, por ser ai preexistente em algum momento,
precisará ser modificado.

Diante disso, quando em sociedade, em um determi-
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nado momento histórico e em um determinado momento de
minha vida, quando neste entrecruzamento, algo me pertur
ba, me instabiliza, neste momento acontece a criação de sig
nos, novos em relação a como eu pensava. Este processo só é
possível em sentido deleuziano no momento que fabricamos
intercessores: “Podem ser pessoas, para um filosofo, artistas,
cientistas; para um cientista, filósofos ou artistas, mas, tam
bém, coisas, plantas, até animais (DELEUZE, 1992, p.156).
Neste  sentido, necessariamente, eles são violentos, pois nos
forçam  a sair de uma situação de imobilidade do pensamento,
condi ção mesma do processo de aprendizado:

A violência dos signos nos força a procurar; ela nos retira dos pas
sageiros estados de estabilidade. A aprendizagem, assim, não im
plica a verdade, nem a afinidade de interesses e muito menos a
boa  vontade contemplativa. O signo nos trai por violência
involuntária  (FEIL, 2012, p. 168).

A partir destes dois elementos (oscilação entre diferen
tes configurações-critica e a- critica e a capacidade de criação
de intercessores), temos como hipótese central de
investigação que o rock pode criar intercessores em uma
perspectiva crítica, quer pela sua origem fundada na rebeldia:
“Em su origen, el rock and roll fue una ruptura casi violenta
por su proppuestas y por la repressión de que fue
objeto”(FABRA I SEABRA, 2004). No conjunto das suas
décadas de existência oscilando entre: “Há sido amor y
fuerza, pero tambien muerte y expecatation. Há sido energia



y belleza, passión, pero tambien sensacionalis mo e industria”
(FABRA I SEABRA, 2004).

De forma geral, estes elementos conformam uma di nâmica
de possibilidade de subversão do rock (FRIEDLANDER, 2002)
que constrói signos e, logo, conhecimento sobre a socie dade

em que se desenvolve, quebrando, como historicamen te já foi
demonstrando, tabus, ao tematizar coisas proibidas (amor,

sexo e etc), ao transformar passividade em atividade, ao
montar e remontar estilos e posturas de vida ou não. Este

dilema entre a fugacidade/criação que precisa de
intercessores  por sua vez se configuram no processo histórico
da luta entre  diferentes sentidos para a vida em sociedade e a

eternização/
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congelamento do pensamento em formas estáticas que aca
bam reforçando o individualismo e o status quo vigente e a
base da necessidade de um estudo sociológico sobre o rock
ans roll, uma experiência em constante transformação em si
nergia com as transformações societárias.

Desse modo, o fato é que algo acontece e algo muito
forte na relação entre rock (sua experimentação) e a socieda
de (para quem experimenta e para quem não experimenta). E
isto é a preocupação e justificativa central do desenvolvimen
to de uma sociologia do rock na academia: compreender que
conhecimento e construído por quê? Como? E quais as pers
pectivas, desafios e limites?

Tal experiência, progressivamente, iniciada 2009, vai
buscar articular as atividades de ensino, partindo da constru
ção do componente curricular complementar de Sociologia
do Rock, efetivada na grade curricular do curso de
Publicidade e Propaganda, mas aberta para todos os cursos
da universidade e que, em 2012, subdivide-se, em geral (um
semestre) e Brasil (outro semestre), para dar conta de
abordar-se com mais qua
lidade o contexto nacional e regional (estamos um uma uni
versidade na fronteira), que teve como sujeito inicial o grupo
de pesquisa GP T3XTO que compreende, em uma concepção
barthesiana, o texto como qualquer manifestação simbólica



do ser humano, para além da escrita.
Temos, assim, o rock como uma forma de texto e, na

sequência, ao final da primeira edição do componente, o que
era para ser uma festinha de comemoração da primeira disci
plina do gênero no Brasil acabou em projeto universitário inti
tulado “Pampastock: por uma sociologia do Rock”, que, hoje,
ruma como veremos na penúltima sessão com detalhes, para
sua oitava edição.

Três fatores, por conseguinte, foram centrais para que
a sociologia do rock emergisse e conectasse desde sua
gênese as três dimensões constitutivas do processo de
construção de  conhecimento acadêmico:

a) A possibilidade institucional do novo aliada à cons trução
democrática e participativa, pois quando se pensou o  novo

componente curricular a Unipampa ia completar quatro
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anos de existência e por toda a fronteira e região da campa
nha surgiam ideias novas de professores(as), TAEs, discentes e
da comunidade em geral na perspectiva do que se podia fazer
de diferente, no que podia se atualizar o conhecimento, como
dialogar com a fronteira oeste e suas necessidades e, principal
mente, como dialogar com uma nova realidade: a constituição
de cidades universitárias, uma nova identidade sociocultural
nos locais que sediavam os dez campis. Neste sentido, foi pen
sado com suporte no grupo de pesquisa GP TEXTO , onde foi
construído o primeiro texto base do novo componente e de
uma série de voluntários, na linha da afirmação de uma socio
logia do conflito e do cotidiano e emergiu, então, a proposta
de uma sociologia do rock. A ideia era construir coletivamente
com a comunidade acadêmica, ver se havia demanda, se o pes
soal achava legal e quais contribuições. Marcamos uma
reunião  aberta, numa sexta à tarde, na qual compareceram
trinta (30)  pessoas que discutiram a ementa e o plano de aula
sugerido e  o produziram de forma coletiva, o primeiro
componente curri cular de sociologia do rock do país, antes
que fosse instituída  no currículo do curso.

b) A demanda inesperada de oferta. O processo de
cons trução da proposta havia ocorrido no primeiro semestre



de  2010 com previsão de funcionamento para o segundo
semes tre o que daria tempo de absorver as propostas
coletivas e ter  uma pesquisa de conteúdo mais completa. Mas
havia toda uma  galera que estava se formando neste ano e
antes de sair da uni versidade queria cursar o novo
componente. Assim sendo, em  menos de duas semanas
aceleramos a pesquisa, incorporamos  conteúdo e fomos para
sala de aula. Em agosto, oferecemos  em forma de
componente especial de férias a primeira turma  de sociologia

do rock2.
Na época, eram dois professores simultaneamente e fo ram

cinquenta (50) alunos(as) em quinze dias intensivos. Havia
vinheta sonora de abertura e muito trabalho em grupo. Foi um
teste de fogo que nos ajudou, em muito, a galvanizar a propos

ta de forma operacional em sala de aula. E, na sequência, de
repente, quando abriram as inscrições para a então segunda

edição, ao longo de 2010/2, tínhamos duzentos e cinquenta
alu-
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nos interessados. Para nossa total surpresa, não só tínhamos
um novo componente em ação como uma lista de espera. Ha
via quem quisesse duas turmas por semestre. A Sociologia do
Rock decolou.

c) A emergência do projeto de extensão. Em menos
de  seis meses já tínhamos realizado duas turmas, escrito os
pri meiros artigos (na época, realizados em grupo e
abordando  as diferentes décadas históricas), feito as
primeiras pesquisas  articulando abordagem teórica (Deleuze,
Hobsbawn, Frie dlander e Elias) e a experimentação de
músicas por período  histórico e, ainda, realizado diversos
“papos rock”, para os  quais era convidado alguém (ou
alguns) especialista(s) em de terminada área para conversar
com a turma.

Isso precisava ser comemorado. Pensávamos que pre
cisava ser em estilo rock and roll. E aí surgiu a ideia de fazer
uma festinha de encerramento do componente ao final de
2010 que virou a primeira edição do festival universitário em
forma de projeto de extensão. Cogitou-se uma temática:



“veja, o conteúdo é rock e sociedade!”, “temos cursos
diretamente envolvidos em produção de eventos, mídia, e
etc, por que não um festival?” De um lado, serve como
laboratório profissional e de outro se cria um espaço novo
em uma cidade que come çava a se consolidar como uma
cidade universitária. E qual o nome? Bem estamos no Pampa,
a ideia sai de um componente curricular bem específico.
Pamparock? Fronteira rock? E logo surgiu: “PampaStock: por
uma sociologia do rock”.

Vamos, doravante, apresentar alguns elementos
gerais e fundamentais deste processo criativo, sempre em
movimen to e em construção, iniciando pela ementa do
componente curricular, base até hoje da reflexão realizada
em sala de aula. O formato básico, conforme a figura 2, é de
um disciplina com plementar ao currículo obrigatório, logo de
livre escolha do discente dentro de seu plano de formação
acadêmica, de 04 créditos que perfazem 60 horas no
semestre, organizada em encontros semanais. São 50 vagas
ofertadas para o conjunto dos cursos da universidade (já se
teve alunos(as) de outros campus). A iniciativa, como alhures
comentado, tem seu pon
to de partida no curso de publicidade e propaganda que não
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só a incluiu em seu currículo, como colaborou e colabora até
hoje para o seu desenvolvimento.

A ementa sintetiza a reflexão teórica, produzida no gru
po de pesquisa e aprovada coletivamente, assim como já dito
acima, abordando durante os encontros de forma simultânea:
a) a relação entre rock e sociedade no decorrer das diferentes
épocas históricas, buscando perceber suas diferentes configu
rações, de forma, a saber, as transformações societárias gera
das no encontro entre a experimentação do estilo cultural e o
desenvolvimento das relações sociais: Quais as interpenetra
ções? Os efeitos? As disputas de poder?; b) A possibilidade, em
cada uma das configurações sócio-históricas do rock, enquan
to um campo de experimentação, servir como um elemento
intercessor, algo que crie signos, que induza à novas formas
de pensamento e, logo, à compreensão das diferentes



esferas:  social, econômica, política, cultural e econômica.
Quais os sig nos criados pelo rock and roll? Qual atitude que
induzem? Re beldia? Apatia?; e c) a construção de uma
genealogia crítica do  rock, reconstruída a cada nova oferta do
componente que pes quise e identifique como o rock e a
sociedade se desenvolvem,  quais sinergias e qual a
capacidade atual do rock vir ou não a  ser um intercessor. De
1950 para cá, o que mudou no rock e na  sociedade? Qual o
impacto destas mudanças para o rock e para  a sociedade? O
que é neste contexto o rock hoje? Em qual tipo  de sociedade?

Entre 2012 e 2013, percebeu-se a necessidade de apro
fundar as reflexões acima a nível nacional e regional e ainda a
reflexão geral sobre a relação rock e sociedade que partia da
primeira e da segunda geração clássica do rock nos EUA, da
explosão do rock inglês em sua era de ouro e depois da explo
são de estilos que prossegue até os dias de hoje, cruzando
com a caracterização de cada período. A experimentação
musical e a reflexão comparativa e genealógica requer a
necessidade de bastante tempo e produção. Neste cenário, a
ponderação sobre o rock e a sociedade nacional, as suas
especificidades e singularidades ficavam em segundo plano
ou incompletas. E, principalmente, tínhamos uma carência de
refletir sobre a experiência do rock gaúcho, de compreender
sua genealogia.
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Portanto, replicamos a ementa da sociologia do rock, agora
geral, mantendo o formato e a abordagem teórica, mas fo
cando o contexto brasileiro.

A focalização na experiência brasileira se evidenciava e
aprofundava nos objetivos específicos onde simultaneamente
se buscava: a) ver se e como o rock se constituía ou não como
um elemento intercessor capaz de criar no Brasil signos de re
beldia e liberdade; b) compreender criticamente os
diferentes  períodos históricos brasileiros e sua relação com a
construção  do rock nacional: do final do governo de
Kubitschek, passan do pela ditadura militar e pela volta da
democracia até os dias  de hoje; e c) perceber, nesta relação,
qual o impacto da ex perimentação do rock para produção da



realidade brasileira:
quais posturas? Quais críticas? Quais apologias? A bibliografia
utilizada passa constantemente por atu alizações buscando

incorporar produções que vão se desco brindo a partir da
reflexão em sala de aula. No inicio, não havia  referências

sobre uma sociologia do rock, com uma rara exce ção de um
livro (na época, sem tradução para o português) de

“Sociology of Rock” de Simon Frith3). A pesquisa foi intensa e
levou à produção de um texto base inicial (Its Only rock roll:

mas eu gosto)4 que tinha quatro grandes referências básicas
que, até hoje, estruturam e organizam a consideração e pes
quisa realizadas em sala de aula. Primeiro, Paul Friedlander
(2002) e seu “Rock and Roll - uma história social” que trazia

elementos centrais para pensar a relação entre rock e socieda
de percebendo nesta a possibilidade do rock ser uma experi

ência de rebeldia e liberdade. Da lista de músicas que seu livro
trazia como ilustração, fluíram as primeiras experimentações
e pesquisas musicais por dentro do componente curricular.

Em segundo, Gilles Deleuze (1992) e seu pequeno, mas
potente texto: “Os Intercessores” que nos fornecia conteú
do inicial para pensarmos as possibilidades inscritas no rock
and roll, algo vazio de essência, sem um conteúdo fixo, uma
forma predeterminada, mas como um provável campo de ex
perimentação de signos. Daqui surge o problema central de
pesquisa: o rock pode ser um intercessor? E aí, conectado a

narrativa de Friedlander, pode sê-lo em uma perspectiva
crítica?
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A terceira referência vem com Norbert Elias e sua “So
ciedade dos Indivíduos” que completava a reflexão
pretendida partindo do conceito de configuração social
entendida como um padrão mutável que depende das
relações de poder, que para o autor são conflituosas e logo
geram interpenetrações entre os indivíduos e efeitos
reticulares, ou seja, uma troca ocasionada durante a produção
das relações sociais que gera um efeito não determinado. E,
assim, tínhamos mais uma fer



ramenta conceitual que permitia entender e estudar a história
não como algo morto e determinado, mas como fruto de rela
ções de poder e aberta em suas possibilidades.

Era possível pensar o rock e a sociedade não como
confi gurações determinadas , mas fluidas. E, fechando a
abordagem  inicial da sociologia do rock, temos a contribuição
de Eric Ho bsbawn e sua “Era dos Extremos”, que duplamente
contribui  com a estruturação do conteúdo inicial da sociologia
do rock.  Primeiro a partir de sua constatação de que para
compreender  o século XX é preciso compreender a linguagem
proposta pelo rock and roll.

Isto estimulou o impulso inicial da pesquisa que o com
ponente se propôs de estudar e explicar a relação sinergética
entre rock e sociedade. Em segundo, o quadro histórico do sé
culo XX apresentado pelo autor e dividido em diferentes eras
(catástrofe, ouro, desmoronamento) que permite perceber os
diferentes períodos e processos sociais em que emerge e se
de senvolve o rock and roll. Ambas as contribuições
complemen tam o quadro básico inicial: as diferentes
configurações (lutas  e conflitos de poder) entre rock e
sociedade, a possibilidade de  ser um intercessor (gerar
signos), a história social do rock and  roll e a periodização
histórica do século XX.

De lá (2010) para cá se busca atualizar permanentemen
te o conteúdo quer a partir das pesquisas e reflexões realiza
das em sala de aula e no grupo de pesquisa, quer por novas
publicações que vão surgindo.

A bibliografia da sociologia do rock no Brasil mantém os
autores básicos da modalidade geral, mas traz três novidades:

a) A incorporação de obras fundamentais para a com
preensão da dinâmica brazuca do rock and roll: “Gauleses ir-
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redutíveis, causos e atitudes do rock gaúcho” que afirma a
presença da literatura gaúcha sobre o rock e suas dinâmicas
singular e especifica; “A história secreta do rock brasileiro”,
um e-book disponível no facebook produzido pelo jornalista
Fernando Rosa que aborda as peculiaridades da ação do rock
nacional e “rock Brasileiro: 1955-1965” de Albert Pavão que,



na linha do livro anterior, fornecem elementos estruturantes
da relação entre rock e sociedade no país. Desta forma,
ajustáva mos o foco e entrávamos diretamente em questões
nacionais e regionais que faltavam na modalidade geral de
forma mais  aprofundada;

b) Na sequência, incorporou-se diversos textos de au
tores nacionais publicados no primeiro e segundo congresso
internacional de estudos sobre o rock and roll que problema
tizam diferentes elementos do desenvolvimento do rock no
Brasil, procurando oferecer instrumentos de visão critica à dis
cussão em sala de aula; e

c) desde 2015, incorporamos o livro “Sociologia do

Rock”5, organizado por Gabriel Sausen Feil e Cesar Beras,
com diversos autores, na maioria da Unipampa de São Borja
e que representam o primeiro grande esforço teórico de sis
tematização das reflexões ocasionadas pelo novo e inédito
componente curricular. Aqui temos a consolidação do ciclo
de ensino, pesquisa e extensão que resulta em uma
publicação própria. O componente curricular estimula e cria
suas próprias  ferramentas teóricas.

3 Os processos societários e os desafios cognitivos para a
construção do conhecimento

O festival universitário que emerge e se conecta com
as atividades de ensino e pesquisa, tem sua especificidade ao
realizar o terceiro e fundamental momento de ser uma ativi
dade extra-muros que amplia o processo de construção do
conhecimento incluindo neste o diálogo a comunidade. Nesta
perspectiva, a sociologia do rock e a academia se retroalimen
tam em função da prática extensionista da dinâmica social em
que o festival se desenvolve.
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E esta, por sua vez, é constituída de três processos que
se dialetizam entre si e configuram o que denominamos de re
alidade social. Assim, cada vez que teorizamos sobre tais pro
cesso, temos que atualizar tal pensamento, quer pela sua di
nâmica fluida, quer pelo desenvolvimento do festival que tem



seu funcionamento afetado e dinamizado por tais mudanças
(temática, simpósio, publico alvo, bandas e etc).

Portanto, o festival enquanto um campo de experimen
tações dialoga com a racionalização da sociedade ou de como

Em 2016, durante o evento, todos

cansados, um conjunto de problemas

para resolver, os shows acontecendo,

a vibração do camarim e da equipe,

ambiente onde conversávamos com

as  bandas e dizíamos que não

teríamos  mais como realizar o

festival, sem grana,  muita pressão e

pouco apoio externo.  Foi linda a

reação das bandas, tipo: “nem  que a

gente traga o nosso som, mas o

festival não pode parar”. Um pequeno

gesto de várias bandas que renovou a

energia. É comum perguntarem em

que  data sai a próxima edição.
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o sistema capitalista desde o seu inicio engendra na sociabili
dade humana uma constante especialização da atividade coti



diana e do processo de adaptação social; com a globalização,
não só da economia, mas da interconexão total do dos seres
humanos (cultural, social, política) e na intersecção destes
processos as transformações nas formas de individualização
humana que avançam no bojo das novas tecnologias digitais
mas geram um conjunto de limites e desafios.

Vamos apresentar, de forma sumária e introdutória, al
guns elementos de cada processo que caracterizam o “pano
de fundo” dos processos educativos e, logo, das práticas ex
tensionistas, no nosso caso, do Festival Universitário Pampas
tock.

3.1 O processo de racionalização

Para Weber, a análise do comportamento humano se
centra na racionalização que consideramos aqui como proces
sos complexos de disputa de poder que, por seu turno, é
vista aqui não como uma coisa, mas uma relação, onde todos
os indivíduos buscam ampliar sua capacidade de
independência  perante o outro indivíduo.

Desse modo, podemos entrever, no mínimo, três ele mentos
constitutivos do processo de racionalização em um contexto

capitalista: a) A opção cultural pela calculabilidade; b) A
lógica “aética” do lucro; e a c) A conexão intrínseca com o

Estado. Estes apontam para um determinado comportamen
to construído culturalmente que afirma a dimensão econômi

ca como o centro da reprodução da vida humana, trazendo
problemas estruturais para a sociabilidade expressos na cons

tante pragmatização do comportamento humano baseado
no cálculo permanente das possibilidades e oportunidades de

conquistas materiais; na compreensão de que isto não envol
ve valores éticos de justiça e igualdade, mas da afirmação de
condições de impessoalidade e afirmação da ação individual

e, não obstante, que para a garantia do funcionamento desta
lógica, que depende de um mercado cada vez mais livre, tem-

-se, paradoxalmente, a ação de um Estado enquanto fiador
de
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tal tipo de sociabilidade, a saber, a capitalista, vamos perceber
a  emergência e funcionamento de cada elemento colocado
acima. O primeiro elemento, a opção cultural pela calculabili
dade, emerge no processo de transição do feudalismo para o
capitalismo, uma significante inversão na função da obtenção
de bens materiais: antes em função do ser humano e, agora,
em função dele mesmo e aqui reside a gênese de uma raciona
lização configurada como um processo de “fora para dentro”,
e, por conseguinte, centrada em interesses materiais que por
sua vez torna-se o centro dos conflitos que estão na base da
sociabilidade humana capitalista.

No presente, sob as nossas instituições econômicas, legais e de po
lítica individualista, com as normas de organização e estrutura
geral peculiares à nossa ordem econômica, o espírito do
capitalismo tor nou se compreensível, com já se disse, puramente
como resultado da adaptação. O sistema capitalista precisa tanto
dessa devoção à vocação para fazer dinheiro, dessa atitude
voltada para os bens materiais tão bem adaptada ao sistema e tão
intimamente ligada às condições de sobrevivência na luta
econômica pela existência, que hoje não mais podemos
questionar a necessidade de conexão do modo de vida aquisitivo
com qualquer Weltanschauung isolada.  (WEBER, 2007, p.30).

Assim, o “espírito” do capitalismo se traduziria em um
processo de adaptação com base no aumento da
produtividade do trabalho e do método produtivo de forma
científica, onde a principal expressão é a atividade racional
burocratizada, con
seguindo, assim, maior controle sobre o elemento humano e
as diversidades da natureza, para, dessa maneira,
maximizar-se as formas de obtenção de bens materiais. Este
procedimento não natural e muito menos consensual foi o
bojo da afirmação de uma forma de vida que ao racionalizar
as formas de produção e sua própria atividade laboral,
racionalizou-se junto. Temos a centralidade na busca do
dinheiro, sentido da opção cultural pela motivação externa e,
portanto, centro da individualida de histórica representada
pelo capitalismo hodierno, ou seja, apreendemos a sobreviver



a partir da luta (busca) constante  de recursos econômicos.
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Com maior facilidade relativa, consegue conformar-se com elas o
grande comercio, adaptando-se a todas as condições variadas, e
até o próprio interesse do senhor, desde que este não monopo
lize o comercio – como ocorre em circunstancias simples e claras
– exige que ele permita a acumulação de fortunas , para possuir
arrendatários de impostos, arrendatários de fornecimento e fon

te de empréstimos (WEBER, 1999: 310.)

Verifica-se, então, uma conexão sócio-histórica entre
a atividade comercial, que se caracteriza por uma constante
flexibilização, dinâmica, lucrativa, com a burocracia na forma
como a conhecemos hoje, “lócus” da planificação e do con
trole do Estado sobre a sociabilidade humana e o capitalismo
enquanto uma esfera estruturada pelo mercado, lugar de tro
ca e de obtenção dos “necessários” bens materiais, signo da
vida “digna” e “livre” no momento que a partir do meu traba
lho, realizo meus objetivos.

Vamos para o segundo elemento constitutivo que bus
ca discutir a lógica “aética” do lucro. Percebe-se que grande
diferença das formas predominantes desta época é a da im
pessoalidade, não mais uma dinâmica com base em
privilégios  estamentais, mas sim, pautada por oportunidades
para todos,  independente de sua atual posição social.

Neste cenário, o capitalismo se constituirá segundo
uma dimensão aética, onde o que preside é uma preocupação
centralmente econômica e logo material configurada objeti
vamente pelo livre funcionamento do mercado. Era necessá
rio superar os privilégios de casta, sangue e nobreza instituí
dos que impediam a livre circulação de mercadorias, o fluxo
de compra e venda, as possibilidades de acúmulo de riqueza,
uma “arena” competitiva livre de amarras éticas:

A competitividade, o mercado – mercado de trabalho, mercado
financeiro, mercado de bens - considerações “objetivas”, nem éti
cas nem antiéticas, mas simplesmente aéticas, indiferentes a toda
ética, determinam o comportamento nos pontos decisivos e co
locam instâncias impessoais entre as pessoas atingidas (WEBER,



1999, p. 387).
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Portanto, a dimensão aética é regida por três elemen
tos constitutivos e articulados entre si : a) a competitividade,
enquanto sentido da ação configurada por uma mentalida de
burguesa, que se expressa na busca e conquista de bens
materiais, mediadas pela compra e venda em dinheiro, pela
existência de crédito, mas sempre de forma impessoal b) o
mercado, como lócus de tal ação e esfera que necessariamen
te tem que ser uma arena livre e à disposição de todos e com
regras válidas para todos , c) e que, para isso, deve ser regido
por instâncias impessoais, ou seja, não valorativas, que ajam
independente de quem age no mercado, deixando este se au
torregular e somente sendo condição de sua existência. Tais
condições serão satisfeita pelo Estado. Voltaremos a esta co
nexão específica e decisiva no próximo e derradeiro elemen to
constitutivo.

Uma vez identificado, sinteticamente dois dos elemen
tos que constituem a coesão entre o capitalismo e o processo
de racionalização: a conduta de calculabilidade e a dimensão
aética. Vamos explorar nosso terceiro elemento: a conexão do
capitalismo com o Estado, condição como veremos sine qua
non de emergência e reprodução do capitalismo moderno,
pois conforme Weber: “A exigência da realização mais rápida
possível das tarefas oficiais, além de inequívoca e continua, é,
atualmente, dirigida à administração, em primeiro lugar pela
economia capitalista moderna” (WEBER, 1999, p.212).

Assim, identificamos, no processo de reflexão do autor,
a emergência de um processo de racionalização da economia
e da política, onde um Estado e uma empresa, dependerão em
seu processo de desenvolvimento de um funcionalismo buro
crático como condição de progresso advinda da
especialização  de funções e, consequentemente, da
emergência da burocra cia ou do papel central do funcionário.
Temos, dessa maneira,  um processo de modernização do
Estado bem característico  em associação com o capitalismo
também moderno: um pro gresso econômico e um progresso
político-estatal que trocam  energias entre si, consolidando-se



de forma homogênea, pelo  menos, no inicio desta gênese
histórica:

Do mesmo modo como, desde a Idade Média, o critério inequívoco
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para medir a modernização da economia é o chamado progresso
rumo ao capitalismo, o critério, igualmente inequívoco para medir
a modernização do Estado é o progresso rumo ao funcionalismo
burocrático, baseado em contratação, salário, pensão, promoção,
formação especializada e divisão do trabalho, competências fixas,
documentação e uma ordenação hierárquica de superiores e su
bordinados (WEBER, 2014, p. 187)

Estes funcionários que são contratados pelo Estado te
rão uma função estratégica central e vital, pois são quem de
cide a resposta às necessidades e reclamações cotidianas, ou
melhor, a burocracia tem uma dimensão constitutiva da rea
lidade social e isto a torna imperiosa como componente das
relações de poder e das preocupações e necessidades de seu
controle, na perspectiva de equilíbrio de tais relações, tal
como  já inicialmente dito acima:

Tal como o Estado absoluto,a democracia exclui a administração
realizada por dignitários, sejam eles feudais ou patrimoniais, por
patrícios ou outros dignitários com cargo honorifico ou hereditá
rio, em favor de funcionários contratados. Esses últimos decidem
sobre todas as nossas necessidades e reclamações cotidianas (WE
BER, 2014, p.187).

Logo, o processo de centralização do poder nas mãos
do Estado Moderno, alicerça a consolidação de liberdade de
mercado e deste como centro de atenção às necessidades hu
manas de forma pacífica e regulada, isto é, como já exposto
acima, uma dupla conexão a partir do Estado: deste com o de
senvolvimento do mercado capitalista e deste, dentro deste
contexto, como locus da satisfação de demandas necessárias
para a reprodução da existência humana.

Verificamos, grosso modo, a integração do processo de
racionalização da conduta humana com o emergente capitalis
mo e, portanto, compreendendo o sentido da especialização



de tal conduta, a saber, ganhar dinheiro e os problemas daí de
correntes. Vamos, agora, discutir outro processo decorrente
deste o de globalização.
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processo de globalização

Weber vai caracterizar, como visto anteriormente, a in
tegração entre o processo e formas de racionalização da con
duta humana e a conexão com a emergência do capitalismo e
as consequentes formas especificas de especialização. A lei
tura de Castells (1999) e sua Sociedade em Rede nos permite
atualizar a reflexão weberiana, levando em conta uma das prin
cipais transformações societárias ocorridas por dentro do ca
pitalismo, no caso, a maximização de sua dimensão global que
se inicia no fim da década de 1960 no entrecruzamento de três
fatores que, de forma singular, ao se sobreporem, permitem
novas formas de racionalização, em nossa reflexão, da especia
lização da busca por dinheiro: I) A revolução da Tecnologia da
Informação, II) A crise econômica do capitalismo e estatismo e
III) o apogeu dos movimentos sociais e culturais.

O primeiro fator se caracteriza pelo advento do infor
macionalismo que simultaneamente interfere nas formas de
acumulação de capital, agora com o elemento das novas tec
nologias de informação que aumentam a rapidez dos fluxos
de  troca; nos modos de organização do poder no momento
em  que as novas formas de experimentar o tempo e o espaço
re duzem a importância e eficácia das fronteiras e permitem
rela ções não mais necessariamente mediadas pelo
Estado-Nação,  mas relações “locais”, ou seja entre diferentes
territórios lo cais entre si de forma direta; e nas formas de
construção dos  códigos culturais, quer dizer, nas formas de
significação e va lorização do mundo, onde novas identidades
se constituem  em um ambiente de rápida e acelerada troca
de informação  e, portanto, de possibilidades de
experimentação da realidade  social.

A tecnologia da informação tornou-se ferramenta indispensável
para a implantação efetiva dos processos de reestruturação socio
econômica. De especial importância, foi seu papel ao possibilitar a



formação de redes como modo dinâmico e auto-expansível de
organização da atividade humana. Essa lógica preponderante de
redes transforma todos os domínios da vida social e econômica
(CASTELLS, 1999, p. 412).
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Uma das consequências centrais desta integração en tre a
tecnologia digital e a reestruturação do capitalismo em

dimensão global será a transformação das relações de poder
que vão transcender as formas tradicionais centradas na re

lação Estado x indivíduo, inserindo-se nestes como valores e
signos culturais base da representação da sociedade. Isto é

gerado a partir do crescimento da capacidade simbólica da mí
dia que redefine a relação eu/nós/eles que levará a um aumen
to crescente da individualização, como veremos no próximo

tópico. Porém, tendo como base para isto o aumento da capa
cidade de troca de informações possibilitada pelo informacio
nalismo, com o qual construímos, socializamos, recebemos e
trocamos signos culturais pela rede de forma rápida e veloz e

isto nos coloca, conforme Castells, em uma situação de:
Batalhas culturais são as lutas pelo poder da Era da Informação. São
travadas basicamente dentro da mídia e por ela, mas os meios de
comunicação não são os detentores do poder. O poder, como ca
pacidade de impor comportamentos, reside nas redes de troca de
informação e de manipulação de símbolos que estabelecem
relações entre atores sociais, instituições e movimentos culturais
por inter

médio de ícones, porta-vozes e amplificadores intelectuais. (CAS
TELLS, 1999, pp. 426-427, grifos do autor).

Temos, portanto, no centro do processo de globaliza
ção, um novo tipo de cultura: a da virtualidade real onde os
aspectos simbólicos da realidade se realçam deixando de ser
como anteriormente uma denominação de algo fictício. Con
tudo, ela mesma é constitutiva da realidade que se expressa
cada vez mais por imagens virtuais que colocam em perma
nente descontinuidade os tradicionais fluxos de tempo e de
espaço: como isto vai acontecer? Conforme Castells, (1999,
pp. 429 e seguintes), é a partir do novo modo de vida predo



minante, graças à dinâmica digital de interconexão total, de
simultaneidade e temporalidade. Temos, então, dois fatores
básicos: a simultaneidade dos fluxos de informação não mais
presos a contextos específicos e o rompimento com sequên
cias temporais de passado, presente e futuro, mas, ao contrá
rio, a experiência instantânea da realidade.
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Em linhas gerais, não dependemos mais, no capitalismo
global, de experiências determinando pelo espaço para orga

nizarmos as funções e significarmos o mundo em que vivemos
e, também, não precisamos mais ficar presos à experiência his
tórica onde os construímos a nossa sequência e nossa sínte se.
O que comanda a construção e o sentido da sociabilidade é o

nosso interesse e de nosso humor. Complementando este
primeiro fator constitutivo do capitalismo global, há um outro
que dá conta da crise econômica do capitalismo e do socialis

mo, dado como estatismo por Castells, que, a partir das novas
tecnologias, buscam se reestruturar. Assim, o capitalismo, em
especial, vai se reorganizar e, como veremos fortalecer-se, es

pecializando-se cada vez mais, agora, em nível global.
Nesse contexto, o segundo fator colocado por Castells

(1999), a crise econômica do capitalismo e seus grandes e tra
dicionais centros econômicos (CEE, EUA, Austrália, Canadá) e
simultaneamente do estatismo (URSS e Leste europeu), pro
voca a possibilidade da estagnação do acúmulo de riqueza e
das formas de desenvolvimento, levando a uma reconfigura
ção do capitalismo que se torna, nesse momento, global, alian
do a presença econômica em todas as partes do mundo em
forma de rede (a distância), a flexibilização organizacional e,
embutido nisto, a flexibilização do trabalho.

Temos novas formas de competitividade: industrializa
ção e expansão do mercado sempre conectados, conforma
Castells, com processos cada vez mais rápidos de exclusão
econômica e social em uma continua conexão e desconexão
de mercados. O capitalismo se fortalece ao ponto de
conseguir produzir regras comuns e padronizadas em escala
mundial

A grande diferença é o aspecto informacional do capita



lismo global que possibilita a ampliação da inovação e da com
petitividade, pois está presentemente assentado em bases tec
nológicas muito mais flexíveis. Com isto, o objetivo de ganhar
dinheiro, base cultural do capitalismo, é maximizado cada vez
mais:

É uma forma de capitalismo com objetivos mais firmes, porém
com meios incomparavelmente mais flexíveis que qualquer um de
seus predecessores. É o capitalismo informacional, que consta
com a
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produtividade promovida pela inovação e a competitividade vol
tada para a globalização a fim de gerar riqueza e apropriá-la de
forma seletiva. (CASTELLS, 1999, p. 414).

Percebemos aqui o entrelaçamento dos dois fatores
analisados até agora: de um lado, a emergência do informa
cionalismo que muda as possibilidades de desenvolvimento
tecnológico no momento que transforma a informação, no

seu acesso mais rápido e independente do lugar onde é pro
duzida, da sua qualidade, porque é base do conhecimento

que  retroalimenta a própria forma de gerar informações. Por
ou tro lado, a crise do padrão de acumulação capitalista com

a  derrota das formas socialistas existentes, apropria-se da
nova  tecnologia e, ao mesmo tempo, em que se globaliza,
torna- -se mais fluido. Isto leva à instituição de uma cultura
cada vez  mais capitalista, expressa em uma rede global de
formação e  socialização do conhecimento como fonte da

geração e apro priação de riquezas (CASTELLS, 1999, pp. 414e
seguintes).

A reorganização do capitalismo amplia, portanto, as
possibilidades de produtividade e competitividade pois tem-
-se, dessa forma, duas condições centrais para isto: a
inovação  e a flexibilidade. A primeira possibilita maximizar as
condições  comerciais de criação e circulação de mercadorias
em um ní vel hiperveloz. Basta ter um produto para que a
começar dele  surjam novos produtos que tem, cada vez
mais, sua obsoles cência programada. A segunda condição
permite a ocupação  estratégica do globo terrestre



possibilitando a entrada e a sa ída de empresas dos territórios
de acordo com a capacidade  de lucro que o empreendimento
oferece.

Assim, uma das principais caraterísticas do novo capi talismo
(global ou informacional), com base no exposto até o

momento, é de sua adaptabilidade operacional à realidade
social. Temos o lucro em rede, a experimentação do mundo e

suas consequentes formas de consumo em rede e por ai vai:
[…] além disso, um novo tipo de organização e administração,
com vistas à adaptabilidade e coordenação simultâneas, torna a
base do sistema operacional mais efetivo, exemplificando pelo
que rotulei de a empresa em rede (CASTELLS, 1999, p. 417).
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Através das reflexões de Casttells, podemos verificar as
novas formas de especialização do sistema capitalista constitu
ídas a partir das novas possibilidades de ampliação da produ
tividade que levam não só a novos patamares de exploração
econômica, mas a uma racionalização ou amplificação desta;
das formas de experimentação do mundo. O cálculo, agora,  é
maior, mais complexo, mais intenso e base de uma cultura, ou
seja, de valores cada vez mais competitivos entre si. Com
pletando os dois fatores analisados e, também, o processo de
especialização, Castells (1999) nos oferece as transformações
ocorridas no seio dos movimentos sociais e nas formas de so
ciabilidade.

Neste sentido, o terceiro fator, o apogeu dos movimen
tos sociais e culturais, expressa-se pela configuração de movi
mentos libertários em relação à identidade sexual, de gênero,
direitos humanos e meio ambiente que emergem fortemente
em meio às sociedades industriais da época com uma perspec
tiva mais cultural de construção e afirmação de novos valores,
do que pautados pelas disputas em torno do eixo capital x tra
balho.

Embora tenham induzido algumas greves de trabalhadores, como
na França, e auxiliado a esquerda política, como na Itália, esses
movimentos não pertenciam à política de esquerda nem de direi ta
da era industrial que fora organizada com base nas divisões de
classes, próprias do capitalismo, e, embora em termos gerais eles



coexistissem com a revolução da tecnologia da informação, a tec

nologia estava em grande parte ausente dos valores ou críticas da
maioria dos movimentos, se excetuarmos alguns apelos contra o
maquinismo desumanizador e a oposição à energia nuclear (tecno
logia antiga na Era da Informação) (CASTELLS, 1999, pp. 411-4390.

O centro era uma reação à autoridade arbitrária do
Estado e mercado, a revolta contra as injustiças sociais, os
preconceitos e a violência e a busca da possibilidade da expe
rimentação pessoal a partir da afirmação de uma identidade
própria. Vamos ter, portanto, uma forte recusa e resistência
ao patriarcalismo, ao tradicionalismo religioso e ao
nacionalismo com todos seus preconceitos e atitudes racistas
e xenófobas,
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fatores positivos destas novas formas de organização. Na ex
posição de Castells, percebemos, ainda, alguns efeitos nega
tivos da emergência dos novos movimentos que incidem nos
fatores anteriormente descritos, pois fornece a base cultural
para a generalização de uma nova forma de uso da
tecnologia:  “seu espírito libertário exerceu influência
considerável no mo vimento para os usos individualizados e
descentralizados da  tecnologia”(CASTELLS, 1999, p. 415).

Neste sentido, os novos movimentos que trazem uma
nova mentalidade cultural fundada na virtualidade real, já co
mentada, afastam-se das formas tradicionais de organização
(reuniões, assembleias e etc.) que levam ao enfraquecimento
da organização sindical, a manipulação de símbolos, porque
retira seu conteúdo original e os ressignifica com base em no
vos interesses, assim como muda-se o padrão de representa
ção imaginaria agora em um mundo interconectado ao máxi
mo. Tem-se o enfraquecimento da política e da democracia,
algo em suspenso em uma grande sensação de desconfian ça.
De forma geral, temos o crescimento das possibilidades de
experimentação individual e de outro, o fortalecimento da
reorganização capitalista e diminuição de valores centrais da
convivência social pelo aumento da individualização como ve
remos na próxima reflexão.



O problema central, considerando os três fatores in
terconectados e agravados pelas novas formas de resistência,
neste instante cada vez mais identitárias e com temáticas hu
manitárias, é a questão da fragmentação que muda a socieda
de de um capitalismo industrial para um global/informacional
e que muda, também, a forma de oposição que não se
pautam  por algum outro projeto societário, porém somente
na afir mação da experiência individual e na defesa de sua
identidade  pessoal.

Em síntese, Castells (1999), demonstra a configuração inicial
do mundo em que vivemos hoje com uma nova estrutu ra
social dominante: o capitalismo global com sua economia

informacional e uma cultura já arraigada de virtualidade real
caracterizando por um mundo a cada dia mais interdependen
te e, no entanto, com uma forma específica de experimenta-
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ção individual, fragmentada: “[...] as pessoas teriam sua expe
riência confinada a múltiplos locais segregados, sua existência
subjugada e sua consciência fragmentada” (CASTELLS, 1999,
p. 432).

Na confluência destes dois processos, racionalização e
globalização, temos o terceiro processo societário
constitutivo de nossa realidade social, o da individualização,
que, como já anunciamos alhures, modifica-se radicalmente a
partir da rees
truturação tecnológica e econômica que amplia e simultanea
mente fragmenta a forma de experimentação social do indiví
duo. Ou seja, muda a forma de nos comportarmos diante do
capitalismo global. Discutiremos isto doravante.

3.3 O processo de individualização

Partindo de Elias, uma preocupação central para abor
darmos a discussão sobre o indivíduo é o de não separá-lo ou
opô-lo à ideia de sociedade como se fossem elementos anti
éticos ou isolados, mas inversamente conceber ambos como
constitutivos de forma complementar entre si. Não há um
“eu”  destituído de um “nós”. Sociedade e indivíduo existem



sem  uma ontologia e uma teleologia especifica. Não tem uma
gêne se isolada e nem uma missão predeterminada ou um
caminho  já previsto e traçado.

Nenhum dos dois existe sem o outro. Antes de mais nada, na ver
dade, eles simplesmente existem — o indivíduo na companhia de
outros, a sociedade como uma sociedade de indivíduos — de um
modo tão desprovido de objetivo quanto as estrelas que, juntas,
formam um sistema solar, ou os sistemas solares que formam a
Via-Láctea. (ELIAS, 1994, p. 16).

O centro, em vista disso não é a oposição entre os ter mos,
mas sua interdependência relacional e os efeitos decor rentes

desta, digamos, trocam de funções e interesses que dá  o
sentido especifico de cada configuração social. Nenhuma

sociedade é igual à outra. Contudo, em todas temos funções
interdependentes: “Numa palavra, cada pessoa que passa por

outra, como estranhos aparentemente desvinculados na rua,
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está ligada a outras por laços invisíveis, sejam estes laços de
trabalho e propriedade, sejam de instintos e afetos.” (ELIAS,
1994, p. 19). Fundamentada neste pressuposto, uma primeira
grande característica de um processo de individualização é o
de que ele significa uma reestruturação das relações sociais
que ao criar um novo padrão social desarticula o existente e,
simultaneamente, modifica a formação individual de cada um.

Esta transformação estrutural nas funções, posições e
interesses que vão modelando o processo civilizacional vai

produzir, e esta, é a segunda característica das formas de in
dividualização, efeitos reticulares. Na relação entre os indiví
duos dentro da sociedade é produzida com a troca a síntese

ocorrida (de opiniões, de sentido), uma nova posição diferen
te da inicial de cada indivíduo e esta interação provoca no in
terior de cada um uma imagem reticular, algo não existente
anteriormente, mas fruto do encontro, da interpenetração.
Isto só existe porque houve o encontro entre os indivíduos:

Nesse caso, as ideias de um interlocutor penetram no diálogo in
terno do outro como um adversário, assim impulsionando seus
pensamentos. A característica especial desse tipo de processo,



que podemos chamar de imagem reticular, é que, no decorrer
dele, cada um dos interlocutores forma idéias que não existiam
antes ou leva adiante idéias que já estavam presentes. Mas a dire

ção e a ordem seguidas por essa formação e transformação das
idéias não são explicáveis unicamente pela estrutura de um ou ou
tro parceiro, e sim pela relação entre os dois. (ELIAS, 1994, p. 25).

Cada efeito reticular produzido reestrutura as relações
sociais conferindo-lhe um sentido especifico que articula si

multaneamente necessidades, desejos, sentimentos que se
cruzam entre si nas formas mais variadas o possível. Este cru
zamento é que produz o raio de ação do indivíduo, condicio

nado e condicionador da sociedade, que é um conglomerado
articulado de trocas cotidianas e assim temos: “um produto

reticular formado numa interação contínua de relacionamen
tos com outras pessoas e que a forma individual do adulto é

uma forma específica de cada sociedade” (ELIAS, 1994, p. 26).
E aqui, na sequência, surge, de forma direta, um con-
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ceito de sociedade como uma rede humana onde cada ponto
desta representa um indivíduo que vibra, no movimento geral
da própria rede “e dessa maneira esse eu, essa “essência” pes
soal, forma-se num entrelaçamento contínuo de necessidades,
num desejo e realização constantes, numa alternância de dar e
receber”. (ELIAS, 1994, p. 30).

Esta sociedade onde indivíduo e sociedade são termos
relacionais, por serem interdependentes, conforme Elias vai se
configurando no sentido moderno capitalista que conhecemos
junto como desenvolvimento do termo medieval individuum
que, inicialmente, representava o fenômeno isolado e particu
lar. Este conceito foi se transformando e começando a expres
sar a singularidade não mais de diferentes espécies, mas dos
seres humanos entre si.

O motivo central desta transformação e elemento dina
mizador do processo de individualização se dá pela elevação

do nível social das pessoas que conduz a uma nova necessida
de e aqui, historicamente, já estamos na transição do feudalis
mo para o capitalismo, em especial, no Renascimento, que se



expressa a partir das singularidades individuais de cada um.
Temos, de forma objetiva, um aumento das oportunida

des sociais de progresso individual (ELIAS, 1994, p. 109). De lá
para cá o conceito inter-relacionado com o desenvolvimento
da sociedade dava contas de outras necessidades, tais como a
da definição de grupos opostos entre si e isto, para Elias
(1994), leva a deformação conceitual básica que opõe um
termo ao ou
tro.

Portanto, com base em Elias (1994), temos as carate
rísticas centrais do processo de individualização: a interpene
tração relacional entre o eu (indivíduo) e o nós (sociedade), a
recriação permanente das estruturas e padrões sociais (confi
gurações mutáveis) e a produção de efeitos reticulares que
partem do entrecruzamento de necessidades sociais e senti
mentais. Trata-se de uma relação permanente entre estrutura
social e singularidades que vão se constituído a partir da luta
por diferentes necessidades e da troca de posições, como aci
ma demonstrado.

Podemos, então, aprofundar a reflexão para compreen-
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dermos a individualização nos dias atuais onde o processo
civi lizacional, cada vez mais, aprofunda-se em termos
capitalistas  e, portanto, temos uma antinomia
progressivamente maior  entre a busca e efetivação de
nossos desejos (interesses, ne cessidades expressos na noção
de felicidade) e a manutenção  da ordem (segurança).
Levando-se em conta esta perspectiva,  vivemos conforme
Bauman (2009, p. 63 e seguintes), em uma  sociedade
pautada pela insegurança.

O desenvolvimento do capitalismo e a liberdade indi
vidual preconizada, do tipo negativa, onde estou livre “de” e
não necessariamente livre “para”, ocasionou, conforme per
cebemos na análise do autor, uma sociedade insegura em
três e complementares dimensões: a incerteza, a falta de
proteção e a insegurança, elementos que vão ser a base do
que Castells (1999) chamava de fragmentação da experiência
humana ou no que dizia Bauman (2009) vai caracterizar



como o preço a pagar pela escolha que faremos, o que antes
de tudo nos faz ter medo de escolher ou querer escolher
tudo. Nesse ponto, Bauman retoma a perspectiva analítica
de Elias observando a importância da compreensão da
reciprocidade entre indivíduo e sociedade e isto é central, ao
nosso ver, para não demonizar mos a sociedade como a
culpada pelo tipo de individualização que temos e, nem
vice-versa, culpar a forma de individualiza
ção como responsável pelo tipo de sociedade existente, mas
ver em ambos os polos relações de complementaridade e re
flexividade:

Elias substituiu o “e” e o “versus” pelo “de”; e ao fazer isso ele
deslocou o discurso do imaginário de duas forças presas em uma
batalha mortal, mas interminável, entre a liberdade e a domina
ção, para aquele de uma “concepção recíproca”: a sociedade
moldando a individualidade de seus membros e os indivíduos for
mando a sociedade a partir de suas ações, enquanto perseguem
estratégias plausíveis e exequíveis dentro da rede socialmente te
cida de suas dependências (BAUMAN, 2009, p. 62).

Verificamos em Bauman (2009) que o processo de in
dividualização é recriado cotidianamente pela sociedade mo
derna. Temos uma atividade quase febril de tensionamento
entre indivíduo e sociedade que partem das diferentes
formas
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de articular liberdade e segurança, fatores que são os
objetivos  subjacentes às diferentes necessidades humanas e
se reconfi guram no vibrar da rede social em constante
mudança:

[...] e, assim, o significado da “individualização” continua
mudando  e sempre assume novas formas - do mesmo modo que
os resulta dos acumulados de sua história passada estabelecem
sempre no vas regras e fabricam Liberdade e segurança: a história
inacabada  de uma união tempestuosa (BAUMAN, 2009, p. 63).

Neste processo de mudança, a individualização apare
ce configurada socialmente dentro da sociedade capitalista
como um destino diferente de uma escolha. Isto quer dizer



que  não temos a opção de escapar do processo de
individualiza ção. Este fato significa atribuir ao indivíduo a
responsabilidade  por seus atos em sociedade, onde se rompe
com a interação  elisiana e individualiza-se o comportamento
social como algo  isolado e encarcerado em si mesmo. Assim, a
sociedade capi talista produz a individualização como forma
de sociabilidade  predominante reduzindo as possibilidades de
vida conjunta ao  indivíduo e, logo, atomizando as
possibilidades de resistência e  de funcionamento de tal vida.

O problema disto é a amplificação da fragmentação de
identidades e projetos. Perde-se a noção de causa comum e
temos a fundamentação da experimentação e compartilha
mento da intimidade. Reduzimo-nos a seres desejantes em um
universo indefinido e perigoso que não queremos sequer co
mentar, nas palavras de Bauman vivemos em “comunidades
de ocasião”:

Essa técnica de construção cria “comunidades” que são tão
frágeis  e de vida tão curta quanto as emoções espalhadas que
vagam por  aí, mudando erraticamente de um alvo para outro e
perambulan do para sempre numa busca inconclusa por um abrigo
seguro; co munidades de preocupações, ansiedades e ódios
compartilhados  - mas sempre comunidades “de ocasião”: uma
reunião momentâ nea em volta de um prego sobre o qual muitos
indivíduos solitários  penduram seus medos individuais
(BAUMAN,2009, p. 68).

Esta, a nosso ver, é a “sociedade do medo de nós”,
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onde a experimentação da vida se dá em termos sentimen
tais e egoístas e que, simultaneamente, desenvolve-se em um
ambiente que, ao se individualizar, aumenta a insegurança e
as próprias possibilidades de vida conjunta que, para Bauman
(2009), veio para ficar. Há uma tensão permanente, como já
descrito, entre desejo e segurança aonde o primeiro vai se ex
pressar como autoafirmação, ou seja, a capacidade de fazer o
que quero, quando quero. Afinal, o mundo está a disposição
na tela de meu celular e a capacidade de controlar a vida em
sociedade, de estabelecer normas, regras e atitudes que con



forme uma vida coletiva.
O resultado efetivo deste processo é a configuração

de um processo de individualização cada vez mais
vertiginoso,  agora em capitalismo global/informacional que
coloca os pro cessos de construção da identidade individual
vista como “a  emancipação do indivíduo da determinação
atribuída, herda da e inata do caráter social dele ou dela: uma
separação corre tamente vista como uma característica muito
clara e seminal  da condição moderna” (BAUMAN, 2009, p.
183).

Neste sentido, a afirmação de uma identidade é atual
mente tarefa individual, uma responsabilidade dupla: como di
reito e como dever. O problema central agora, colocado para
o indivíduo é o de ter que escolher uma identidade e, princi
palmente, de como trocar rapidamente se necessário. Como
guardar uma identidade, em um mundo fluido, em constante
mudança e instável?

A preocupação principal, que mais arrebenta os nervos, não é
como encontrar um lugar dentro de uma estrutura sólida de uma
classe ou categoria social e - tendo-a encontrado - como guardá-
-la e evitar sua desapropriação; o que nos deixa preocupados é a
suspeita de que essa estrutura conquistada com tanta dificuldade
seja logo destruída ou derretida (BAUMAN, 2009, p. 187).

De forma geral, buscamos, brevemente, caracterizar o
que entendemos como processo de individualização e como
ele funciona nos dias de hoje. Percebemos que, no processo
de racionalização, vai emergir a sinergia com o capitalismo no
contexto da tecnificação, especialização e busca constante
da
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calculabilidade como formas de obtenção do lucro. Temos aí
um capitalismo racionalizado que, na confluência com o pro
cesso de globalização, vai maximizar-se, a partir da
tecnificação  digital que aumenta as condições de
competitividade e produ tividade, configurando, desse modo,
um capitalismo racional  e informacional que é completado
por outra característica de  acordo com a transformação



radical das formas de individua lização, com a afirmação cada
vez maior da autonomia indivi dual. A articulação destes três
processos nos permite pensar a  realidade que nos rodeia e os
desafios e limites colocados para  a construção do
conhecimento. Podemos, assim, conhecer em  detalhes o
projeto de extensão Festival Universitário Pampas tock que,
desde sua primeira abordagem teórica em 2010, pro
blematizava tais processos.

4 Festival universitário Pampastock: uma breve genealogia

Quando se imagina um festival de rock, via de regra,
pode-se vir a evocar um “Rock in Rio”, um “Planeta
Atlântida”, um “Lollapalooza” e etc. O Pampastock não é
nada disso. Não cobra ingresso e não vende bebidas por estar
vinculado à uni
versidade e, por isso, não tem como o conjuntos dos festivais
realizados uma fonte de renda própria. Não tem patrocinado
res com grande potencial econômico que, embora
procurados,  não se interessaram pela ideia. Não tem grandes
atrações do  “main stream”, com exceção das duas primeiras
edições, ques tão que voltaremos abaixo. Não se paga cachê
paras bandas  participantes por não se ter condição de caixa
para isto. Em  síntese, é um festival com pouquíssimo ou
nenhum recurso fi nanceiro.

Só que ele acontece a 9 anos, algo que não é por aca so
ou acidente. Ele advém de três fatores que são ímpares e
fundamentais para a sua história: primeiro, a motivação que se
traduz em garra e determinação dos discentes da Unipampa,
professores e Técnicos Administrativos em Educação (TAEs)
que, praticamente, levam o festival nas costas de forma parti
cipativa e democrática onde planejam e, também, executam
as  ações necessárias para a realização dos evento. São horas
de
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envolvimento e 72 horas, praticamente, sem dormir durante
espetáculos. Sem essa energia não haveria o festival que se
re nova a cada ano e onde surgem novos organizadores e



novas  ideias.
Em segundo, há o conjunto de apoiadores externos

na cidade, na região e no Estado que, de forma intensa, co
laboram para que o festival aconteça seja com a doação de
materiais, brindes para serem sorteados, ovelhas (sim, é isso
mesmo! Estamos na fronteira!), seja na cedência de espaço
para as apresentações de forma gratuita, com a participação
nas palestras (as quais não temos recursos para cachê) ou na

E, neste sentido, finalmente o
processo de participação

coletiva  e democrática,
uma vez que o

festival não tem dono ou
donos,  mas referências que se

renovam  constantemente e
experimentam  a discussão

coletiva, a polêmica,  critica, o
diálogo constante, onde  se

planeja e se executa de forma
coletiva, reavalia-se e se faz

acontecer. A democracia expressa
na decisão coletiva gera o



compromisso ético de fazer o
festival sair do papel.

60 Denise Teresinha da Silva & joao Antônio Gomes Pereira (orgs.)

organização direta do festival. O terceiro fator é expresso pela
solidariedade das bandas que tocam no evento. São bandas
com produção autoral de todas as partes do Estado (Porto Ale
gre, Bagé, Gravataí, Santa Maria, Alegrete, Itaqui, Uruguaina,
Cachoerinha, Santa Rosa, Santiago, Passo Fundo entre outras
cidades), da Argentina e, eventualmente, de outras regiões do
Brasil que vem a São Borja, 680 km da capital (Porto Alegre) e
não cobram nada para tocar. Além do alojamento solidário e
da alimentação coletiva (muito carreteiro e cachorro quente)
o festival não possui condições para o pagamento de cachê,
como alhures comentado, mas isto não o inviabilliza, pois as
bandas apostam sua realização como um necessário espaço
de circulação da música independente na Fronteira Oeste e
aber to para todo mundo.

Estes fatores se desenvolveram ao longo do tempo
transformando o Pampastock em um patrimônio cultural da
cidade, da região, do Rio Grande do Sul e de todos que
curtem, produzem e vivem o rock and roll, que inclusive,
desde 2012, através de lei municipal se encontra fixado no
calendário muni cipal de eventos. Quatro situações recentes
ilustram bem esta  energia gerada pelo evento:

a) Em 2016, durante o evento, todos cansados, um con
junto de problemas para resolver, os shows acontecendo, a
vibração do camarim e da equipe, ambiente onde conversáva
mos com as bandas e dizíamos que não teríamos mais como
realizar o festival, sem grana, muita pressão e pouco apoio ex
terno. Foi linda a reação das bandas, tipo: “nem que a gente
traga o nosso som, mas o festival não pode parar”. Um peque
no gesto de várias bandas que renovou a energia. É comum
perguntarem em que data sai a próxima edição. Percebemos
que o festival era muito maior que se imaginava.

b) Nesta mesma edição, estávamos arrecadando ali
mentos, prática comum no festival, contudo neste ano, o des



tino era os flagelados pela enchente que assolava a fronteira e
aí, de repente, surge a delegação de Santa Maria: tinha aluga
do um ônibus em conjunto (eram três bandas de lá) e come
çaram a descarregar umas duas ou três caixas de alimentos.
Imediatamente falamos que as bandas não precisavam contri-
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buir com alimentos (que equivale a ingressos) e a resposta foi
fantástica: “a gente sabe, mas mesmo assim queremos ajudar
as vitimas da enchente”.

c) Na ultima edição de 2017, na reta final do festival,
com as bandas já contatadas, com o local cedido, faltou di
nheiro para alugarmos o som. Tínhamos realizado várias arti
culações, mas que, no final, não funcionaram como
queríamos  e estávamos sem som. Era uma reunião em uma
sexta-feira,  depois da aula de sociologia do rock e tínhamos
que tomar a  decisão de cancelar o festival ou dar um jeito,
como fazer um  festival sem som. A galera se olhou na
reunião e uma menina  que estava num canto da sala
perguntou: “vamos pra sinalei ra?” No outro dia, na principal
sinaleira da cidade, 13 alunas e  alunos ficaram seis horas em
pé, pedindo contribuições, ven dendo docinhos, de forma
divertida e comprometida. A partir  daí a cidade se mobilizou
como nunca tínhamos visto, passa vam pela rua e
perguntavam: ”Quando precisa ainda?” e coi sas assim. O
som foi contratado.

d) A última imagem ilustrativa, de muitas mais que po
deríamos lembrar, foi, também, na edição passada, quando
fal tava um dia para o festival, haveria uma reunião final de
orga nização, sendo que estávamos no fim do semestre,
momento
que todos estão cheios de trabalhos, atividades, formaturas e
etc, e que a ultima reunião tinha tido poucos pessoas. Todos
estavam muito tensos, o festival quase não tinha saído. A reu
nião era as 17h e 30min e caia o mundo (chovia e ventava mui
to). Com certeza teríamos poucas pessoas. Só que não. A sala
lotou com aproximadamente 40 pessoas pegando crachá, pe
gando função, montando escala, dando ideias e sabendo que,
dali em diante, quase não dormiríamos, porque tínhamos ta



refas o dia inteiro: receber os painelistas do simpósio, realizá-
-lo, receber as bandas, passar o som, fazer os shows e realizar
em tudo isto a cobertura jornalística com vídeos, entrevistas
e  etc. Estas pequenas imagens demonstram de forma
humilde  o que é o festival: uma construção coletiva, sem
dono e de
todos e todas e talvez seja por isso que ele exista até hoje. O

cenário de fundo do festival, onde tudo acima rela tado
acontece, é a Universidade Federal do Pampa (UNIPAM-
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PA), uma instituição nova, com doze anos de existência, multi
campi, tendo a sede em Bagé e mais nove campus descentrali
zados pela região da campanha e pela fronteira. Uma universi
dade pública na Fronteira Oeste do Rio grande do Sul que tem
como um de seus objetivos centrais a “I- formação e produção
do conhecimento orientados pelo compromisso com o desen
volvimento regional e a construção de uma sociedade justa e
democrática” (Regimento Geral, p. 5).

Isto abre a possibilidade para a construção de projetos
de extensão que permitam a articulação com a comunidade lo
cal. Neste sentido o “Festival Universitário Pampastock” se jus
tificava e justifica embasado em três movimentos que se pro
põe a realizar: a formação e produção de um conhecimento de
qualidade, o estímulo ao desenvolvimento regional e afirma
ção de uma sociedade justa e democrática que estão
expressas  e formalizadas desde 2010:
• A formação e produção de um conhecimento de qua lidade,
com base solida e que seja atual , ou seja com capaci dade de

responder os desafios colocados por uma realidade social
global, fluida e logo em constante movimento.
• Esta perspectiva se conecta com outra: a saber o de

senvolvimento regional ou seja, a capacidade de Universidade
induzir ao crescimento social, econômico, cultural e político da

cidade e da região, em uma direção de autosustentabilidade.
• A terceira perspectiva na esteira das anteriores e, em

plena conexão com estas é a da construção de uma sociedade
justa e democrática, ou seja, não é somente construir conhe
cimento em prol do desenvolvimento, mas isto a partir de um



contexto ético de afirmação de valores de justiça e de demo
cracia, enfim, fazer de forma coletiva, participativa e para to
dos (Projeto de extensão PampaStock: por uma sociologia do
rock, 2010).

No conjunto dos já nove anos de festival, foram sendo
construídos diferentes formatos e foram sendo incorporadas
novidades que buscam ampliar e democratizar cada vez mais
o festival, assim como qualificar sua organização, desenvolvi
mento e execução. Seu formato básico pode ser expresso em
um conjunto de eventos que duram de dois a três dias dividi-
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dos em dois eixos- atividades de reflexão (palestras,
simpósio,  apresentação de trabalhos) e a realização de
shows estrutura dos no momento rock e no momento de
todas as tribos, cujo  ingresso equivale a dois quilos de
alimento e um produto de  limpeza por noite (somente para
os shows). Mas três obser vações, em forma de um
panorama geral, são elucidativas da  dinâmica geral de
funcionamento do festival e de seu desen volvimento até
hoje.

Em primeiro lugar, a virada conceitual do festival, o
centro desde seu inicio foi o de promoção da cena under
ground, da afirmação de um espaço para a circulação de ban
das com música autoral. Entretanto, nas duas primeiras edi
ções tivemos a participação de bandas do main stream, assim
consideradas pelo atual status que se encontravam, bandas
consagradas, com público definido, com produção musical
vasta e tocada nos meios de comunicação e com cachê como
condição sine qua non.

A ideia de contar com bandas assim, que encarecia o
festival, era para consolidá-lo no sentido de atrair público e a
atenção do meio rocker. Junto com esta estratégia tínhamos,
também, no formato do festival o modelo de inscrição
pública

No conjunto dos já nove anos de



festival, foram sendo construídos
diferentes formatos e foram sendo

incorporadas novidades que
buscam  ampliar e democratizar

cada vez mais  o festival, assim
como qualificar sua  organização,

desenvolvimento e  execução.
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por Internet, seleção por curadoria que selecionava 10 bandas
por noite, sendo que estas tocavam por 30 a 40 minutos e
com petiam para participar (no caso a vencedora) do festival

inter nacional “El Mapa de Todos”6, parceiro desde o inicio do
fes tival. Aliás, o produtor do festival, o jornalista Fernando
Rosa
(Senhor F), foi quem assessorou a formatação do festival em
seu início.

Portanto, na primeira edição com este modelo,
tivemos  a participação das bandas: Acústicos e Valvulados e
Replican tes e banda Reino Elétron como vencedora e na
segunda edi ção os shows de Alemão Ronaldo e Cachorro
Grande com a  surpresa da participação da banda inglesa
Charlie New Combs.  A banda vencedora foi a Fábrica do
General Bonimores. Em am bas as edições a temática foi
Pampastock: por uma sociologia  do rock, cujo objetivo era
consolidar a emergência do primeiro  componente curricular
deste tipo no Brasil, como já abordado  na primeira sessão
deste artigo.

Figura 1: Configurações Pampastock

Em 2012, ocorreu a greve docente federal, uma das



maiores de sua história, ficando a universidade mobilizada por
quatro meses na luta por um plano de carreira decente. Isto
inviabilizou a organização do festival que para não deixar
haver descontinuidade realizou uma festa de pré-lançamento
com o sugestivo título: “o rock não morre na fronteira,” quer
para avi sar que o festival não tinha acabado, como para
aproveitar o mote da data, dia 01, mas que entrou noite
adentro do dia 02  de novembro (dia de finados).

Tivemos, também, e de forma muito significativa a cria
ção e aprovação da Lei Municipal nº 4.591, de 06 de julho de
2012, de iniciativa do vereador André Dubal e aprovada por to
dos os parlamentares da casa de forma unânime que instituiu
o Pampastock no calendário de eventos da cidade.

A parada possibilitou uma série de reflexões, vide figura  09,
que levou a uma mudança estrutural do festival: a focali zação

somente na cena underground sem mais a participação
(contratação) de bandas main stream (claro que se elas topas-
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sem tocar nas condições possíveis seriam e são bem vindas) e
sem competição. Cada banda tocaria pelo prazer de mostrar
seu trabalho. Isto se deu por dois motivos: a) a precarieda de
financeira do festival, já exposta acima, traço estrutural do
evento, que, a cada final de edição, ficava pagando as contas,
além da situação complicada de pagar algumas bandas e ou
tras não e b) pela reflexão de que a função principal da univer
sidade como indutora do desenvolvimento social, econômi
co, político e cultural é a da promoção da cena underground,
possibilitando um espaço de livre circulação de seu trabalho,
da valorização da produção autoral, da realização do contato
entre as bandas e do fortalecimento de espaços cada vez
mais  raros, infelizmente, na sociedade.

Neste sentido, em 2013 temos uma nova modelagem
do festival: Pampastock: Cevando o Rock na Fronteira que
tinha, agora, a participação dos 10 campis da universidade,
(como exprimia o jingle: “10 campi, uma só voz). Cada cam
pi selecionava duas bandas e garantia a sua presença em São
Borja. O festival, cada vez mais, tornava-se um patrimônio da
universidade e da sociedade da Fronteira Oeste. Foram sete



delegações com ônibus chegando na cidade em dois dias de
reflexão e curtição. A virada conceitual tinha dado certo e a
Unipampa se encontrava em São Borja.

Em segundo lugar, o aperfeiçoamento da programa ção do
festival que ocorre fortemente a partir de 2014. Em relação

aos shows, foi criado o “Momento Todas as Tribos”, um
espaço destinado a apresentação de bandas com músi cas de

nativismo, MPB e samba. A ideia era ampliar o raio de
interlocução, dialogando com outros estilos musicais, onde

mantinha-se a afirmação do estilo rock and roll, mas ampliava-
-se para outros estilos fortalecendo o papel da universidade

como indutora do desenvolvimento cultural da fronteira.

Figura 2: Programações após a virada cultural

O critério de inclusão discutido em reuniões da equipe
organizadora, em sala de aula e com a sociedade foi a união
entre o rock, o samba, o nativismo e a MPB (Música Popular
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Brasileira) expressa no movimento de resistência que cada es
tilo representou e representa em sua trajetória: o rock como
possibilidade de rebeldia e liberdade e a luta contra a
opressão, o nativismo como possibilidade de crítica e
reconhecimento da realidade e das desigualdades do
desenvolvimento regional, do samba como possibilidade de
afirmação da cultura negra e luta contra o racismo e da MPB e
a possibilidade de uma iden
tidade nacional e sua luta contra as desigualdades sociais do
país.

Evidentemente que em nenhum dos estilos colocados,
acontece tal resistência de forma geral e padrão, inclusive no
rock and roll. Mas, ela enquanto possibilidade encontra-se,
com certeza, em cada um dos gêneros focados. Iniciamos tal
mo
mento com Mário Barbará e a banda Sete e Meio, unificando
samba e nativismo e reconhecendo um músico fundamental
para a cidade e para o Rio Grande do Sul e uma banda com
mais de 25 anos de existência. Tivemos alunos e alunas



cantando e inauguramos, assim, uma nova fase na grade de
programação  cultural.

De 2014 para cá, houve, a partir de 2016, uma transfor
mação qualitativa do momento todas as tribos. Ele deixa de

ser um espaço de abertura no inicio da grade e dilui-se dentro da
programação de forma fluida que permita curtir uma banda de
rock e logo depois uma de samba. Além disso, deixa de ser um mo
mento para bandas convidadas e passa a ser um espaço fixo com
quatro bandas que devem se inscrever como as outras e serão se-
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lecionadas, caso haja mais de quatro, como as demais
bandas. O momento se entranha no festival, mistura-se e se
torna ele mesmo o festival, agora de rock e de todas as
tribos.

Ainda em relação à grade de apresentações, a partir
de  2015, cria-se o momento IFF, hoje IFAr, Instituto Federal
Far roupilha, outra instituição federal sediada em São Borja
que  a partir de uma parceria com o festival tem na grade a
possi bilidade de selecionar e indicar duas bandas - uma por
noite.  Desta forma, amplia-se a grade de programação e a
inclusão  de outros setores da educação.

Paralelamente, cria-se o momento Covil do Rock, uma
festa tradicional da cidade que surge como forma de resistên
cia e afirmação do rock and roll na fronteira. A ideia era ir con
centrando esforços e energias e ir democratizando e amplian
do a participação no festival.



O primeiro momento funcionou até 2016, o momento
covil somente em 2015. Ambos tiveram por diversos motivos
operacionais dificuldades em selecionar e indicar bandas, mas
a parceria de apoio e organização do festival continua.

Em relação às atividades de reflexão, presentes desde
a primeira edição, tivemos um aperfeiçoamento, digamos
que, radical a partir de 2015 com a criação dos simpósios
internacio nais. Na primeira e na segunda edição tivemos a
realização de ciclos de palestras articulando as entidades
locais e estaduais (SENAC, Câmara de Vereadores, Secretaria
de Educação, mo
vimento fora do eixo, Instituto cultural do RGS, entre outras e
mais professores da Unipampa).

Na terceira e quinta edição ampliamos a participação
no ciclo para professores e discentes dos outros campis. Na
quinta edição, finalmente, formatou-se o simpósio com dois
momentos articulados entre si: o ciclo de palestras e a apre
sentação de trabalhos, quer por discentes da Unipampa, quer
por qualquer pessoa da sociedade. Além desta ampliação,
tínhamos agora uma temática estruturante, definida em reu
nião geral e em sintonia com a conjuntura de cada ano, além
da parceria efetiva da UNNE, Universidade Nacional do No
roeste, da Argentina, sediada na cidade vizinha de São Borja,
São Tomé. O simpósio era internacional.
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O simpósio inicia com a temática “A influência do rock
nos movimentos sociais”, preocupada na época com a
reflexão  sobre a relação entre rock e a presença, o impacto e
a impor tância neste estilo cultural. O simpósio ruma para sua
quarta  edição em 2018.

Na sua segunda edição, discutiu-se a relação rock e pre
carização do mundo do trabalho, buscando dialogar com o

processo que atingia a sociedade como um todo e, neste con
texto, a Unipampa sentia diretamente seus efeitos. Já havia

ruídos de uma reforma trabalhista e educação e estava sendo



diretamente atacada pela corte de recursos orçamentários. As ati
vidades de ensino, pesquisa e extensão foram afetadas e não ha
via dinheiro para gasolina e/ou aluguel de ônibus.

Desse modo, reduziu-se a participação de campus. Na ter
ceira edição do festival, em 2017, a temática foi: todas as tribos
que  buscava dialogar com as formas de resistência as ondas de
barbá rie e conservantismo que aconteciam no mundo, desde o
muro de  Trump, ao assassinato de homossexuais pelo mundo e a
violência  generalizada. A ideia foi de pensar como se afirmam
identidades  como se aponta para novas formas de sociabilidade.

Para 2018, já estão abertas as inscrições para a reflexão
sobre como a música pode levar a um mundo de conhecimentos,
onde quer se pensar a relação entre a produção e curtição da mú
sica e a construção do conhecimento, relação fundamental para a
afirmação da liberdade e da possibilidade de resistência a onda de
barbárie social ainda em andamento, preocupação básica do festi
val. Desde 2017, o rock deixa de ser um elemento temático explici
to e se abre para a produção mais geral que pode incluir a música
ou não, generalizando-se, assim, os eixos temáticos.

Em terceiro e último lugar, observa-se a capacidade de
diálogo do festival com a realidade, o que pode ser visto na sua
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evolução temática e em seus objetivos. A transformação das
temáticas seguiu um curso que pode ser assim esquematiza
do: Nas duas primeiras edições, foi “Por Uma sociologia do
Rock”, que, como já dito, tinha o objetivo de potencializar o
novo componente e a ideia de estudar, refletir e apontar alter
nativas para o rock and roll. Foram dois anos neste sentido.
Após a virada conceitual, queria-se “Cevar(ando) o rock na
Fronteira”. Foram três anos consecutivos fazendo isto de
forma sistemática, sempre, como vimos acima, com inova
ções em seu funcionamento na perspectiva de sua ampliação



como espaço cultural. A partir da sexta edição em 2016, muda
o foco do diálogo e doravante, como veremos de forma cada
vez mais rápida, sendo que a cada ano o foco muda, a sociolo
gia do rock é uma realidade, o rock está minimamente cevado
e a realidade traz novos desafios, conforme podemos perce
ber na figura 3:

Figura 3 – Os novos desafios

O primeiro desafio, já experimentado na edição ante
rior e vivenciado até os dias de hoje, foi a radicalização do pro
cesso de precarização da Universidade Pública. Os cortes no
orçamento são cada vez maiores. Assim, em um ambiente em
que se demitia tercerizados, que se tinham pouco ou nenhum
motorista, que não se tinha pouca ou nenhuma gasolina e
aonde o festival teve que abrir mão da parceria organizada
com os outros campi, pela impossibilidade da instituição
disponibilizar ônibus, a temática não poderia ser outra:
“Todos pelo Rock”.

O sentido era nítido e unívoco: construir a unida de
entre professores, discentes, técnicos e a comunidade para
enfrentar a crise e perceber o festival como um espa ço de
resistência. O rock e todas as tribos na luta contra a
precarização do ensino. Assim voltamos a seleção pública e
não mais por campi. Porém, sem competição, afirman do-se
como um espaço plural de apresentação de músicas autorais.

Na sétima edição, a temática “Por um mundo sem
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muros”, dialoga não só com a precarização, mas com um
mundo cada vez mais veloz, mais integrado, fugaz, intenso e
dividido entre uma elite conservadora em nível mundial e um
conjunto de identidades, muitas delas fragmentadas em
tribos e que necessita de uma urgente reflexão sobre formas
de resistência. Desse modo, o festival emerge no vamente
como um movimento crítico a realidade em cons
trução desafiando a violência, o preconceito e a xenofobia.
Para 2018, está já montado e organizado, pois é im portante,
explicar: o festival tem seu processo organiza tivo iniciado um



mês após o seu termino é uma atividade  intensa e cotidiana
de cinco a seis meses de organização  até seu lançamento e
sua realização. Teremos a temática:  A música te leva a um
mundo de conhecimentos, onde,  pela primeira vez,
integramos simpósio e festival e aponta mos para a
necessidade de construir conhecimento em um  mundo cada
vez mais descontrolado e violento e perceber  neste processo
o papel da música.

Em relação ao objetivo geral da festival, percebe mos,
não obstante, certa unicidade, também uma atuali zação
colocada pelas mudanças conjunturais, que permi tem ao
festival estar sempre discutindo com a vida e suas constantes
transformações. Como veremos temos três
configurações de objetivos gerais diferentes, expressos
formalmente nos projetos de cada edição do festival. Em 2010
e2011 tínhamos o seguinte objetivo:

Objetivos 2010/2011.
Geral
Consolidação do festival Pampastock como um festival universitá
rio de rock roll que se torne uma referencia cultural na relação
com  as comunidades locais, fortalecendo o papel da universidade
de  ser indutora do desenvolvimento local e regional da Fronteira
Oes te (Projeto de extensão Pampastock, 2010 e 2011-grifos
nossos).

Três pilares básicos estruturavam tal objetivo: a con
solidação de um festival universitário, ideia básica e que
simboliza a articulação entre ensino, pesquisa e extensão;
PUBLICIDADE : Reflexões Sobre Saberes e Fazeres na Fronteira Gaúcha 71

a busca de que ele se torne uma referência cultural, ou  seja,
um espaço público e democrático de produção e cir culação
da cena underground; e, que realça o papel de in dutor do
desenvolvimento regional da Universidade. Estas  ideias,
como veremos, continuam estruturando até hoje o  objetivo
geral do festival. Porém, foram sendo atualizadas e
ampliadas:



Objetivos 2013-2016
Geral
Consolidação do festival Pampastock como um festival univer
sitário de rock roll que envolva todos os campi da UNIPAMPA e
se torne uma referencia cultural na relação com as comunidades
locais, fortalecendo o papel da universidade de ser indutora do
desenvolvimento local e regional da Fronteira Oeste (Projeto de
extensão Pampastock, 2013 a 2016-grifos nossos).

A novidade, a partir da mudança conceitual do ob jetivo geral
foi simples e direta, permaneciam as ideias  centrais.

Contudo, ampliava-se seu escopo. Agora o pro jeto deve
envolver todos os campis e deixava de ser mais

um projeto do campus de São Borja e assumia e dialogava a
identidade multi-campi da Unipampa, estendendo o fes tival,
ampliando a possibilidade de ser uma referência cul tural e,
consequentemente, estendendo as possibilidades  de
desenvolvimento regional, pois eram 10 campi selecio
nando bandas, fazendo seletivas e agitando a fronteira.

Objetivos de 2017/2018
Geral:
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Consolidar o festival Pampastock como um festival universitário
de rock´n roll que envolva todos os campi da UNIPAMPA, e seja
centro de inclusão de todas as tribos identitárias e se consolide
como uma referência cultural na relação com as comunidades
locais, fortale

cendo o papel da universidade de ser indutora do desenvolvimen
to local e regional da Fronteira Oeste, colaborando na quebra de



paradigmas na cultura do rock (Projeto de extensão Pampastock,
2017 e 2018-grifos nossos).

A contar de 2017 até a edição de 2018 pelo menos, de pois
dependerá das próximas equipes organizadoras e da rea

lidade social que teremos, mantêm-se as quatro ideias, acima
descritas e acrescentam-se mais duas: a de que o festival seja

um centro de integração de todas as tribos identitárias, am
pliando e democratizando cada vez mais o festival possibilitan
do que ele seja uma ferramenta de resistência ao preconceito,
a discriminação e a consequente violência decorrente disto e

assim sendo que o festival colabore para quebra de
paradigmas  da cultura rock ou seja que ele mesmo enquanto

estilo quebre  de preconceitos e se torne dialógico, sem deixar
de ser o que é  rock and roll ou na linha teórica do festival: um
intercessor que  possibilite a experimentação da rebeldia e da

liberdade.

5 Considerações finais

Buscamos, grosso modo, apresentar uma possibilidade que já
se materializa a nove anos de articulação entre o ensino,  a

pesquisa e a extensão como uma forma de pensar a ativida de
pedagógica pautada pela constante atualização do conhe

cimento construído e, portanto, do constate diálogo com a re
alidade e suas transformações. Dessa forma, o festival busca
ser muito mais que um evento datado e fixado na sociedade,
mas um instrumento de ensino-aprendizado que, simultanea
mente, faça circular a reflexão do componente de sociologia
do rock e, além disso, seja um espaço de laboratório para os

alunos(as) em todas as suas fases preparação, desenvolvimen
to e execução e um espaço de convivência e integração da so

ciedade local, regional e do Mercosul, quer do público, quer
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das bandas participantes.
A cada edição do festival e do componente curricular,

tem-se o desafio de perceber a dinâmica atual dos três proces
sos refletidos acima: de racionalização, de globalização e de



individualização. Em relação ao primeiro, percebe-se a maxi
mização do que Hobsbawn (2000) falava de “um mundo em
descontrole”, onde o sentido da razão humana, cada vez mais,
especializa-se mais na perspectiva de afirmação de interesses
individuais que se plasmam em cálculos e planejamentos faci
litados pelas novas tecnologias e que, simultaneamente, ten
dem a dificultar formas de solidariedade e organização coleti
va.

A adaptação ao mundo externo torna-se cada dia mais
material e como diria Weber leva a uma coagulação do
espírito. Temos, porque nos motivar para isso, uma vida
especializada e, portanto, padronizada, mecanizada, onde a
liberdade humana é subjugada a uma dimensão meramente
material e, de forma  geral, pragmática e utilitária.

O processo de globalização que completa o primeiro
dá um sentido nítido ao momento sócio histórico, a afirmação
de um capitalismo global que se aproveita da tecnologia infor
macional, da crise dos modelos de acumulação industriais e da
explosão de movimentos identitários de resistência e cria uma
nova sinergia entre a forma de experimentação e o funciona
mento da sociedade que agora mais fluido, mais rápida, mais
dinâmica possibilitando um maior domínio da natureza e das
condições externas e, também, uma relação mais fugaz, mais
intensa e fragmentada da condição humana. As formas de es
pecialização se aprofundam cada vez mais.

O terceiro processo determinado pelos anteriores
complementa-os a partir da modificação radical das formas de
individualização que nos modos de interação entre o eu e o
nós produz efeitos reticulares que configuram os conflitos, lu
tas e trocas no interior das sociedades que sempre mais com
as novas tecnologias criar novas mentalidades mais fundadas
na experiência do presente, do aqui e agora, do instantâneo e
desconectado da preocupação com passado e o futuro. Te

mos, assim, uma individualização cada vez mais fragmentada,
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singular e atomizada.
O festival busca, de forma geral, dialogar com tais efei tos
descritos, pensando possibilidades de promoção da solida



riedade, de organização coletiva, de afirmação da democracia
e da busca de experimentações diversas, mas não atomizadas,
onde o rock and roll e as tribos da MPB, do nativismo, Reggae,

RAP e Samba possam ser elementos intercessores que levem
a produção de novas significações, críticas, perante o mundo

que equilibre liberdade, rebeldia e responsabilidade como con
dição sine qua nom de experimentação de nossa condição Hu

mana. Neste sentido, a experiência do Pampastock tem
quatro  características básicas que o configuram como um
espaço de  reflexão critica na perspectiva de resistência à
desumanização  e à precarização da universidade pública

(condição existencial  do festival): o ineditismo da
configuração do festival, a singula ridade do conteúdo, a
permanente incompletude do movimen to do festival e a

efetiva participação coletiva e democrática.
Primeiramente, o ineditismo da configuração do festi

val que como evidenciada no conjunto deste artigo, envolve
simultaneamente: a Universidade Pública e não de um grande
centro, mas em uma cidade com aproximadamente 60 mil ha
bitantes na fronteira com a Argentina. Lugar que comparece
como “anima” do festival. Sua motivação e energia impulsio
nadora a partir do conjunto dos seus cursos e da diversidade
de discentes, docentes, TAEs e tercerizados que ali se
encontram; a emergência de um conteúdo curricular por si só
já inédito no país: a sociologia do rock que busca produzir
conhecimento sobre um determinado estilo cultural, as
atitudes que este pro voca e sua relação constitutiva com a
sociedade em que surge, um locus cientifico de estudos sobre
a sociabilidade e rock que a cada edição (já são sete) gera
conhecimentos sobre o rock e sua possível capacidade
intercessora e a articulação sui generis e complexa entre o
ensino, a pesquisa e a extensão onde se busca retroalimentar
os diferentes momentos entre si como uma forma de
produção do conhecimento em aberto e perma
nentemente em diálogo com a realidade. Dessa forma, temos
mais que um evento de música, mas um espaço consequente
mente do ensino em sala de aula, da pesquisa acadêmica que
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materializa o envolvimento da população e permite rever o
que foi dito, redizê-lo permanentemente.

Em segundo lugar, a singularidade do conteúdo abor
dado, o rock and roll, que processualmente, a partir da reali
zação do festival, foi incorporando outros estilos musicais e
culturais cotidianos para justamente tentar compreender
esta  dimensão constitutiva da sociabilidade humana e
permeada  de possibilidades causadas pela forma e sentido
da experi mentação realizada. Curtir um rock ou um samba é
muito mais  que só dançar ou só consumir um determinado
produto cultu ral. Pode inclusive ser isso, mas, é, em linhas
gerais, uma for ma de significar o mundo, de apresentá-lo, de
abordá-lo e de  concordar ou não com este mundo. Assim,
estudar a relação  rock e sociedade, experimentá-la na
produção de um festival  e sistematizar tudo isto é central
para conhecermos melhor a  realidade que nos cerca, pois a
experiência nunca é única, no  entanto, muda cada vez que se
realiza. Assim, sair de uma aná lise geral da sociedade e partir
de uma experiência possível  dentro desta para voltar a ela e
entendê-la, é um movimento  dialético necessário e
fundamental para a produção de conhe cimento pretendida.

A incompletude é a terceira característica, porque a
cada ano tanto o conteúdo curricular, como a programação
do festival muda, pois dialogar é, sobretudo isto, permitir a
troca entre o que se fez, o que se criticou, o que se apren
deu e refazer incorporando coisas novas, quer para corrigir
questões, quer para ampliar a capacidade de ação do festival.
Assim sendo, pensar ciclos de palestras, simpósios, garantir a
apresentação de trabalhos, incluir novos estilos, mudar a for
matação, ampliar as possibilidades de inclusão da cena under
ground são pequenos exemplos, como visto acima, de um ne
cessário movimento de inovação constante pautado, por sua
vez, pela realidade que muda constantemente. Embora tenha
um formato básico, o festival não tem formas fixas. Como já
vimos tem constantemente viradas conceituais, fruto da pes
quisa, do ensino, da realização do festival e do encontro das
diferentes biografias que o fazem virar realidade. Um constan
te processo de, portanto, diálogo com a realidade, sempre



em
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mutação.
E, neste sentido, finalmente o processo de participação

coletiva e democrática, uma vez que o festival não tem dono
ou donos, mas referências que se renovam constantemente e
experimentam a discussão coletiva, a polêmica, critica, o diálo
go constante, onde se planeja e se executa de forma coletiva,
reavalia-se e se faz acontecer. A democracia expressa na deci
são coletiva gera o compromisso ético de fazer o festival sair
do papel. E isto é central, pois duplamente se traduz na for ma
de fazer o festival, os elementos teóricos que precisamos
resistir expresso nos processo de racionalização, globalização
e individualização e, simultaneamente, renova-se a cada ano a
proposta de continuar fazendo o festival, mesmo com dificul
dades, com a total falta de grana. Muitas foram as
dificuldades.  Contudo, elas só foram superadas porque quem
participava,  decidia e assim fazia.

Dessa forma, à guisa de conclusão, dedicamos este ar
tigo, um misto de relato de experiência e reflexão teórica, a
todas e todos, e não foram poucos, que dedicaram e dedicam
seu tempo e sua energia para realiza-lo junto com as provas
de fim de semestre, os inúmeros trabalhos, alguns, inclusive,
já em processo de formatura. Foram e serão inúmeras as reuni
ões, longas noites sem dormir, muita agitação, mas, ao
mesmo  tempo, aquela sensação de que valeu e vale a pena.
Aos pam pastockeanos do mundo que passaram pela
Unipampa, para  os que tocaram em São Borja, para os que
ajudam o festival e  que irão passar, tocar e continuar
ajudando: Hey ho lets go!
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Notas

1
Grupo de pesquisa criado, cadastrado na CAPES e liderado pelo professor

Drº Gabriel Sausen Feil.
2

Modalidade de oferta especial oferecida pela UNIPAMPA nos meses de

férias e que ocorre de forma intensiva (15 dias).
3

Livro seminal sobre o tema de 1979 e que trabalha a temática na perspec

tiva da relação rock e pop, da indústria cultural e das possibilidades
criativas
do rock and roll (autenticidade).
4

Texto inicial produzido por Cesar Beras, Otaviano Caldas , Michela Figur e

Jaques que foi apresentado no Grupo de pesquisa, trazendo a pesquisa
inicial e a concepção do novo componente, foi o marco referencial da so
ciologia do rock.
5

Livro lançado na edição do Pampastock de 2015.
6

O festival El Mapa de Todos, já em sua quinta edição é de caráter Ibero-

-americano, com bandas da Espanha, Portugal, América Latina e Brasil e



acontece geralmente em Porto Alegre( a primeira edição foi em Brasília).
Na segunda e terceira edição a banda vencedora do Pampastock abriu o
evento.
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