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RESUMO

O Hino do Estado do Pará já afirma à região que “Teu destino é viver entre festas/ Do progresso, da paz e do amor!”. Indo além, devemos notar 
que há várias festas atualmente na cidade que fazem referências a décadas passadas, em especial na década de 1980 e 1990, algo que já foi 
observado em minha dissertação de mestrado “Insólitos sons da Amazônia? Experiência e espírito de época na cena e no circuito rock de Belém 
do Pará entre 1982 e 1993”, no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Pará em 2013. Inserida na Linha de 
pesquisa: “Comunicação, Cibercultura e Antropologia: a relação entre consumo, cultura e produção de sentidos na contemporaneidade”, que 
coordeno no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Estácio do Pará, busco analisar a recorrência de manifestações musicais e 
culturais que remetam a décadas passadas, em especial através das festas “Bregaço” e “Hot Classics”, na capital paraense. Mais que isto: o quanto 
este tipo de consumo musical carrega certa saudade ou mesmo “nostalgia” por um passado que se viveu ou não, mas que pode ser 
“experienciado” na contemporaneidade na capital paraense. A escolha inicial de tais festas e mesmo discursos como “pontos de partida” para a 
pesquisa, não é aleatória: com grande alcance, atraem cada vez mais pessoas. Elas geram grande produção de conteúdo na web. Cada vez mais 
presentes na sociedade, as redes vêm adquirindo grande importância como objeto de estudo em Comunicação, porém acredito que seja 
necessário observá-las principalmente pelo que comunicam a respeito de uma realidade social e não somente como aparatos tecnológicos e 
novos modos de interação. Assim, realizando um diálogo entre Comunicação e Antropologia e destacando o processo colaborativo de conteúdos, 
seja pelas páginas oficiais das festas, busco interpretar como tal produção de conteúdo se relaciona aos sujeitos e os significados que carrega e 
mesmo incita aos mesmos, envolvendo processos de identificação, anseios e percepções da realidade amazônica da cidade, que vão além do 
caráter on line de tais mídias. Tais pressupostos se relacionam à metodologia da netnografia, que leva em conta, além das formas de consumo 
dos conteúdos compartilhados, os processos de sociabilidade e os fenômenos comunicacionais que envolvem as práticas dos sujeitos dentro de 
comunidades virtuais. Indo além de simples coleta de dados, a utilização da netnografia deve ser problematizada e possibilitar a interpretação, a 
compreensão dos conteúdos observados e discutidos. Tal perspectiva se alia, por fim, à antropologia de Clifford Geertz, em que se busca associar 
determinados produtos “a grandes temas”, isto é, a processos e contextos socioculturais mais amplos. Nesta pesquisa, especificamente nos 
referimos a observação de determinadas práticas festivas e suas citações nas redes sociais, observando práticas e (res)significações que apontam 
para uma retomada do passado e sua recorrência no presente. Assim, é possível observar então uma cadeia em que ambas as “realidades” –
passado e presente –, apresentações e representações dialogam através dos conteúdos compartilhados, comunicam diversas experiências e 
especificidades do período contemporâneo, como processos de identificação. Isto mostra que a recepção não é mais somente uma etapa passiva 
no processo de comunicação; pelo contrário: é um grande ponto de partida para novos modos de compreensão e produção de conteúdos. É por 
isto que creio (s)urgir a necessidade de analisar, discutir e compreender como ocorre a produção e recepção e consumo destes conteúdos na 
contemporaneidade, relação propiciadora, em última instância, de novos processos e mediações socioculturais na Amazônia.

Economia Criativa

Comunicação Social
X Seminário de Pesquisa da Estácio


