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RESUMO 

 

O objetivo da presente Dissertação de Mestrado é entender como ocorre o processo 

de legitimação do estilo de vida underground, considerado neste trabalho como um, 
entre os variados estilos de vida desviante da cidade de Aracaju - SE. A concepção 
de desvio usada é de outsiders de Becker, ou seja, são vistos como desviantes 

aqueles indivíduos que são assim rotulados. Referem-se aos que não seguem 
regras estabelecidas, contrariando aqueles que possuem o poder de classificar. O 

grupo estudado é dos frequentadores noturnos das escadarias da Catedral 
Metropolitana de Aracaju. É um grupo heterogêneo, que utiliza esse espaço como 
estratégia de reconhecimento e demarcação de um estilo de vida underground. As 

escadarias serviram deste modo, como ponto de partida para o trabalho, por 
representarem para o grupo, o espaço de maior significação. Contudo, a pesquisa 

de campo não se limitou a este, uma vez que constitui uma marca identitária dos 
frequentadores, o nomadismo noturno pelo Centro da cidade. A estratégia 
metodológica usada para o desenvolvimento do trabalho foi o acompanhamento das 

vivências cotidianas do grupo, através da observação participante.  A dissertação 
está estruturada em três capítulos. O primeiro, intitulado, Os Undergrounds e a 

Praça Olímpio Campos: reflexões iniciais sobre o desvio e apropriação do espaço 
em Aracaju, tem como objetivo contextualizar a pesquisa, analisar os critérios 
ativados na legitimação do estilo de vida underground e entender o processo de 

escolha do Centro da cidade, como lócus das ações do grupo. O segundo capítulo, 
Práticas Undergrounds na Praça da Catedral, apresenta o grupo de undergrounds 

estudado, suas lógicas de apropriação e uso do referido espaço. O terceiro capítulo, 
Galera da Catedral: Trajetos e Lógicas de Identificação e ocupação noturna do 
espaço urbano, enfatiza  duas das principais características do grupo, o nomadismo 

e suas opções de sociabilidade e lazer, que acabam dando forma ao que foi 
chamado de circuito underground de lazer e sociabilidade. 

 

Palavras- chave: desvio, estilos de vida underground e apropriação dos espaços. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

The purpose of this master‟s thesis is to understand how the process of legitimization 
of underground‟s life style occurs. This life style is considered in this paper as one 
among several deviant life styles of Aracaju /SE. The conception of deviance used is 

Howard Becker‟ outsiders - it is considered as deviant the individual that is labeled as 
one. It refers to the ones who don‟t follow the established rule as contradicting the 

ones who have the power of classifying. The group studied here are the nocturne 
goers of Metropolitan Catedral‟s stairways in Aracaju. It is a heterogenic group that 
uses this space as a strategy of recognizing and demarcation of underground‟s life 

style. Therefore, the stairways served as the starting point of this thesis because they 
represent to the group the space with greater signification. However, the research did 

not limit itself to this space, once that one of the group‟s identity characteristic is the 
nocturne nomadism in the city‟s downtown. The methodological strategy used in the 
development of this thesis was to follow up the daily experiences of the group 

through the participative observation. This thesis is structured in three chapters. The 
first chapter, The undergrounds and Olímpio Campos Square: initial reflections about 

deviance and the space‟s appropriation in Aracaju. It has as objective to 
contextualize the research, to analyze the criterions of legitimization of underground‟s 
life style and to understand the process of choosing of the city‟s downtown as the 

locus of the group‟s actions. The second chapter Undergrounds‟ practices at 
Catedral Square, presents the underground group studied, its logics of appropriation 

and uses of the space mentioned. The third chapter, Catedral‟s people: trajections 
and identification and occupation‟s logics in the nocturne urban‟s space, emphasizes 
the two main characteristics of the group: the nomadism and its leisure options that 

give form to what is called underground‟s circuit of leisure.  

Key-words: deviance, underground‟s life style and space‟s appropriation. 
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INTRODUÇÃO 

 

   

Quem passa a noite pela Praça Olímpio Campos, Centro da cidade de 

Aracaju, estado de Sergipe, certamente não deixará de notar a presença de um 

agrupamento de jovens sentados, bebendo, fumando e conversando 

descontraidamente em uma das escadarias de acesso da Igreja Matriz de Nossa 

Senhora da Conceição, Catedral Metropolitana. Porque estes jovens, de visual e 

práticas pouco convergentes com o espaço considerado religioso, escolhem as 

escadarias da Igreja como lugar de encontro? Foi esta a primeira pergunta que me 

fiz, ao notar, anos atrás, a presença constante desse agrupamento de 

freqüentadores noturnos das escadarias da Catedral. Posteriormente, descobri que 

eles eram denominados por outros como “Galera da Catedral” e conhecidos por 

serem um grupo de práticas consideradas nada convencionais.  

Meu primeiro contato com a Galera da Catedral deve-se a uma 

experiência de vida de caráter pessoal, assim como parece ocorrer com as maiorias 

das escolhas sobre objetos de estudos nas Ciências Sociais. Segundo alguns 

estudiosos da sociologia (ARON 2002; WEBER 1982), a construção de um objeto 

científico começa sempre por uma escolha que só tem justificativa subjetiva, a partir 

dos valores estéticos, morais e políticos do pesquisador. Deste modo, traz em sua 

construção as marcas das questões e interesses propostos, afinados por 

inquietudes sociológicas.   

É preciso ter o senso de interesse daquilo que os homens viveram 
para compreendê-los autenticamente; mas é preciso distanciar-se do 
próprio interesse para encontrar uma resposta universalmente válida 
[científica] a uma questão inspirada pelas paixões do homem 
histórico. (ARON, 2002; 741) 

 

Essas experiências de caráter pessoal referem-se ao fato de conhecer a 

cena underground desde a adolescência, enquanto participante de um grupo 

conhecido como Resistência1. Grupo este que tinha como característica a recusa em 

pagar para andar em pistas de skate privadas, a negação de uma postura rotulada 

                                                                 
1
 Um grupo de praticantes de skate composto por indivíduos de variadas idades (12 a 30 anos) e 

sexo, oriundos de diferentes bairros da cidade e estratos sociais.  
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por eles como magazine2 e a construção de pistas para pratica do skate, à maneira 

do it yourself (faça você mesmo). O Grupo Resistência tinha como proposta 

diferenciadora dos demais grupos skatistas da cidade, a prática da modalidade 

street (skate nas ruas), ou seja, escadas, calçadas e corrimões do Centro da cidade 

de Aracaju eram transformados em obstáculos para prática do skate, configurando-

se como uma forma de consumo não usual da arquitetura urbana da cidade.  

Andar no Centro da cidade à noite, usar as praças e seus equipamentos, 

possibilitou o encontro e a consequente aproximação do grupo Resistência, com o 

Grupo da Catedral, ambos reivindicantes do que chamam de um estilo de vida 

undergorund. A identificação entre eles se dava na concordância da negação da 

ordem estabelecida, pois, no seu universo denominado de underground parece 

haver uma espécie de inversão de valores com relação às normas e aos padrões de 

conduta socialmente instituídos. Assim, algumas características que são socialmente 

rejeitadas, como o abuso do álcool e de drogas ilícitas, vagabundagem, vestimenta 

desleixada, são tomadas como critérios legitimadores deste estilo de vida em 

questão. 

O termo underground é usado na presente Dissertação como uma 

“classificação nativa”, atribuída sempre em referência a um tipo específico de desvio, 

conforme o entendimento que Howard Becker (2008) deu ao termo. Ou seja, 

underground representa um estilo de vida desviante, mantido por grupos e 

indivíduos que se reconhecem como tal e são assim apontados socialmente. 

Portanto, tento deixar claro que, o estilo de vida underground estudado aqui, 

corresponde a um conjunto especifico de práticas sociais possíveis de serem 

marcadas como desviantes, quando assim ativadas através do consumo de bebida 

alcoólica e drogas ilícitas, vestimentas aparentemente desleixadas3, vida noturna, 

apropriação de diferentes espaços incongruentes com as práticas desejadas 

formalmente, bem como, o consumo e a valorização da produção artística 

alternativa, seja ela musical, literária, cinematográfica ou plástica.  

                                                                 
2
 Uma analogia feita aos skatistas que primam mais pelo visual do que pela prática do skate em si.  

3
 Aparentemente desleixada pelo fato de que a escolha das vestes tem por objetivo provocar uma 

agressão visual, de modo que a escolha do “visual” segue critérios rigorosos de legitimação quem 

tem uma variação espacial.   
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Dai decorre a construção da problemática central norteadora da presente 

Dissertação, que é entender como ocorrem os processos de representação e 

legitimação de um estilo de vida denominado de underground, a partir de certa 

mobilidade espacial e de lógicas particulares de apropriação dos espaços urbanos, 

pelos indivíduos que se denominam e são reconhecidos como Galera da Catedral. 

Quem faz parte deste grupo e qual o significado dele para os grupos e pessoas que 

se denominam underground em Aracaju? Qual a importância e que relação é esta 

que a Galera da Catedral e outros indivíduos e grupos underground estabelecem 

com a Praça Olímpio Campos? Que práticas e sentidos de identificação social são 

produzidos no dia a dia pelo chamado Grupo da Catedral? Como eles se relacionam 

com outros grupos e indivíduos com quem convivem? Como eles se movimentam 

pela cidade, dão significado e estabelecem relações de sentido com outros 

espaços? Há alguma relação entre as formas de apropriação dos espaços e 

legitimação de um estilo de vida underground? Como ela se dá, no caso do Grupo 

da Catedral, considerado como desviante? Para tanto, tomo como objeto de estudo 

tal grupo de frequentadores noturnos das escadarias da Catedral Metropolitana. A 

escolha se justifica, ainda, por este ser também o grupo apontado como 

representante mais legítimo de um estilo de vida underground na cidade.  

 De forma mais específica, o objetivo da pesquisa é compreender as lógicas 

de identificação, apropriação dos espaços e os sentidos que são atribuídos a estes, 

na construção de circuitos de lazer e sociabilidade, observados como lugares de 

representação e manutenção de um estilo de vida reivindicado como underground. A 

aplicação, aqui, da categoria circuito é a mesma proposta por Magnani (1999) que a 

define como espaços que têm como característica a oferta de um dado serviço ou 

que possibilita o exercício de práticas comungadas por um conjunto de 

frequentadores associados a um estilo de vida. Pensar essa mobilidade espacial do 

Grupo da Catedral, pela categoria circuito, possibilitou a identificação de um 

conjunto de espaços praticados noturnamente e cotidianamente pelo referido grupo.  

A proposta metodológica para esse trabalho foi a “caminhada” com o 

grupo Galera da Catedral, acompanhando seu dia a dia, através da observação 

participante. A metáfora usada por De Certeau (1994), de ser um andarilho na/da 

cidade, andar e “viver” as práticas, táticas ou estratégias, desses “homens 
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ordinários”, correr os riscos da noite e suas glórias, ou revivê-las, se mostrou mais 

eficaz do que a postura de um “voyeur”, um observador distante desse cotidiano.  

De Certeau (1994) estabelece diferenças entre as práticas do tipo táticas 

e as estratégias utilizadas pelos "praticantes do ordinário". Esses praticantes do 

ordinário é o "Herói comum. Personagem disseminada. Caminhante inumerável"(DE 

CERTEAU,1994), é o "Homem Sem Qualidades4" que munido de sua astúcia, 

propõe práticas desviantes de consumo, traçam trajetos, aparentemente 

desprovidos de sentido, por não ser coerente com o espaço construído, escrito e 

pré-fabricado, com intuito de organizar o movimento e direcionar o seu uso.  

A tática refere-se à maneira de fazer do homem ordinário. São também 

formas diferentes de marcar socialmente o desvio. É a busca pelo uso do espaço 

sem reivindicação de propriedade. Poder inventivo dos mais fracos, as ações táticas, 

no entendimento de De Certeau (1994), são as astúcias de reagir à ordem dada, 

maneiras diferenciadas de empregar os produtos impostos por uma ordem 

econômica dominante.  

Isso pode ser observado pela maneira tática de praticar os espaços da 

cidade pelo Grupo da Catedral, utilizando as calçadas como bares, escadaria da 

Igreja como sala de visita, entre outras formas de consumo dos espaços. Ao passo 

que a estratégia é a reivindicação do espaço como próprio, é o cálculo, a 

manipulação das forças que se confrontam em um lugar suscetível de ser marcado 

como próprio, o lugar do poder e do querer, onde acontecem as relações com o 

outro, como estabelece De Certeau(1994) sobre a noção de estratégia e tática:  

Chamo de estratégia o cálculo das relações de forças que se torna 
possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder é 
isolável de um "ambiente". Ela postula um lugar capaz de ser 
circunscrito como um próprio e portanto capaz de servir de base a 
uma gestão de suas relações com uma exterioridade distinta. 
Denomino, ao contrario, "tática" um calculo que não pode contar com 
um próprio, nem, portanto, com uma fronteira que distingue o outro 

como totalidade visível. (DE CERTEAU,1994; 46) 

 

                                                                 
4
  Titulo dado pelo escritor austríaco Robert Musil (1880-1942) ao seu romance inacabado, referindo-

se ao pequeno burguês Ulrich, figura humana antecipatória do que viria ser o homem simples da 

modernidade. Retirado do livro A sociabilidade do homem simples . José de Souza Martins, 2008.  
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A caminhada pelo cotidiano, um olhar de perto e dentro (MAGNANI, 2002) 

teve como intuito a coleta de dados a partir da vivência com o grupo. A interação 

com esses indivíduos, o convívio com as suas práticas e o trânsito pelo circuito de 

lazer e sociabilidade, possibilitou observar a atuação destes perante as mais 

diversas situações e espaços. Nesta perspectiva, toda observação é um processo 

de interação social. Os indivíduos em interação, pesquisador/pesquisado, buscam 

controlar as impressões que transmitem, sendo que é a impressão que o sujeito tem 

do pesquisador, que determinará o grau de sucesso da pesquisa. Cada um tentará 

passar ao outro a melhor impressão em virtude de seus interesses. Entretanto, nem 

o pesquisador nem o sujeito da pesquisa alcançarão total sucesso (BECKER, 1997). 

O pesquisador tenta penetrar na região interior (bastidores), na mesma medida que 

o sujeito tenta guardar os segredos da equipe, proibindo o acesso aos bastidores. 

Goffman (1985; 78) entende equipe, ou equipe de representação, como um 

“agrupamento de indivíduos em cooperação de uma representação qualquer”.  

Compõe a amostra do grupo estudado, sete indivíduos, os mais 

frequentes e talvez por esse motivo, os mais reconhecidos como “verdadeiros 

undergrounds5”. Trata-se de um grupo jovem (de 21 a 35 anos de idade), com 

predominância masculina, havendo apenas uma mulher. O grupo apresenta como 

forte característica, a marcação e valorização das diferenças individuais (ideias e 

valores). Não significa dizer que não seja possível encontrar heterogeneidade em 

outros grupos. Porém, neste caso, as diferenças ganham maior visibilidade, sendo 

mais valorizadas entre eles do que uma suposta igualdade.  

No que diz respeito à estratégia metodológica adotada para o 

desenvolvimento do trabalho, no período entre junho de 2010 a fevereiro de 2011 

foram feitas visitas noturnas (turno em que o grupo está presente) ao Centro da 

cidade de Aracaju, em especial o Parque Teófilo Dantas/Praça Olímpio Campos, 

onde está situada a Catedral Metropolitana do Estado. A aproximação com o grupo 

foi facilitada pela proximidade com dois frequentadores, os quais, de certo modo, 

intervieram para a aceitação de um pesquisador no cotidiano do grupo. Apesar disto, 

como já esperado, houve algumas dificuldades na realização do trabalho de campo, 

sobretudo com relação ao uso de equipamento de gravação, (áudio e vídeo), na 

                                                                 
5
 Entrevista de campo, homem, 21 anos. 
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coleta de dados. A utilização dessas ferramentas mostrou-se inadequada ao 

contexto, uma vez observada a situação de incômodo quando eram utilizados no 

espaço da praça. No entanto, merece atenção o fato desses equipamentos não 

provocarem a mesma aversão em outros lugares como na Rua da Cultura6, shows 

alternativos7 e vernissages8. O problema foi contornado com o uso do diário de 

campo: anotações já fora do campo.  

Outra dificuldade de pesquisa, senão a maior delas foi a chamada 

dualidade estética: ser um antigo skatista e, ao mesmo tempo, ser reconhecido 

como um acadêmico, com toda carga negativa que essa forma de identificação 

possui frente ao grupo, a ponto dos estudantes acadêmicos serem nomeados por 

eles como “universotários”, numa constatação pejorativa da importância dos estudos 

formais para o grupo. 

Pensar, agir, compartilhar alguns valores do grupo estudado, e de certa 

forma ser reconhecido por eles como parte da cena underground local, se mostrou 

uma vantagem no reconhecimento e abordagem de algumas nuances de difícil 

percepção para um alguém de fora. Não esquecendo a necessidade de 

“distanciamento” e da interpretação crítica, no exercício de buscar a maior 

neutralidade possível, aos discursos e tomadas de posição a partir do quadro teórico 

proposto. 

O ponto de partida desta Dissertação foi a escadaria da Catedral 

Metropolitana de Aracaju, por ser também um ponto de partida do trânsito desses 

indivíduos para ação e significação coletiva de outros espaços (praças, galerias de 

arte e outros lugares de sociabilidade). Esses locais, diferentes das escadarias, não 

geram necessariamente um vínculo, uma identificação, ou seja, são apropriados 

esporádicos e momentaneamente (um vernissage, um show), como possibilidades 

adicionais de lazer: comida e bebida free, bate-papo, diversão, reivindicação. 

                                                                 
6
 É um projeto patrocinado pela prefeitura municipal, que acontece as segundas -feiras a noite, no 

espaço entre os Mercados Talles Ferraz e Antônio Franco, situados no centro histórico da cidade de 
Aracaju- SE, no qual bandas locais da variados estilos musicais costumam se apresentar. Lugar onde 

ocorre atualmente o projeto “Rua da Cultura” consiste em apresentações de diversas manifestações 
artísticas (dança, música, fotografia, teatro, etc.). Esse projeto teve inicio em 2002, reconhecido em 
2006 como ponto de cultura pelo Ministério da Cultura, recebendo atualmente apoio financeiro do 

governo federal e da prefeitura de Aracaju.  
7
 Refere-se a shows que acontecem em diferentes pontos da cidade e até mesmo do Estado, em que 

os principais estilos de música são o punk, rock, rock progressivo, entre outros.  
8
 Termo usado em relação a uma pré-estréia ou abertura de algo geralmente ligado as artes.  
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O fato de tomar as escadarias da Catedral como espaço mais significativo 

para os undergrounds, não significa dizer que a pesquisa de campo limita-se 

somente a ela. O leque de possibilidades de trânsito construído e mantido por esse 

grupo permite uma mobilidade espacial aparentemente não comum a outros grupos 

de frequentadores noturnos da referida praça. Esse “nomadismo moderno” 

(ALMEIDA, 2003), pelas ruas centrais da cidade levou ao esboço de um circuito das 

atividades e espaços praticados por esses frequentadores, individual ou 

coletivamente, no decorrer dos dias semanais9.    

Para tratar do tema proposto, esta Dissertação foi estruturada em três 

capítulos. O primeiro, intitulado Os undergrounds e a Praça Olímpio Campos: 

reflexões iniciais sobre o desvio e apropriação do espaço em Aracaju, tem como 

objetivo apresentar a discussão teórica que norteia esta pesquisa. Em um primeiro 

momento, contextualizo a pesquisa, inserindo-a em um debate a respeito do desvio 

como objeto de estudo sociológico e, em seguida, analiso os critérios que compõem 

o que foi chamado de estilo de vida underground, entendido aqui como uma das 

possibilidades de estilo de vida desviante. No último subcapítulo, procuro retratar 

como o Centro da cidade, e também, a Praça Olímpio Campos, se tornaram espaços 

de significação para o grupo estudado. 

No segundo capítulo, Práticas undergrounds na Praça da Catedral, 

apresento o grupo Galera da Catedral, a partir da contextualização sobre o início da 

ocupação por eles das escadarias da Igreja, bem como esta parte específica do 

Centro de Aracaju (Praça Olímpio Campos), adquiriu tamanha importância para tais 

frequentadores. Também são discutidas as lógicas de apropriação deste espaço, 

uma vez que cada parte da Praça passou a obedecer a algumas regras de 

ocupação. 

Por fim, no terceiro capítulo, Galera da Catedral: trajetos e lógicas de 

identificação e ocupação noturna do espaço urbano, como sugere o próprio título, 

enfatizo a mobilidade espacial da Galera da Catedral, pois apesar de se tratar de um 

grupo caracterizado pela frequência a um espaço específico (as escadarias Igreja), 

este não constitui o seu único ponto de encontro. Assim como se dá com a 

apropriação da praça, as construções sociais dos espaços urbanos praticados pelo 

                                                                 
9
 O que será trabalhado no ultimo capitulo. 
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grupo se definem pelos trajetos percorridos entre distintos lugares. A apropriação 

destes também obedece a alguns critérios específicos, que são explorados no 

decorrer do capítulo. O ultimo tópico aborda as práticas de lazer do grupo, que 

acaba dando forma ao que foi chamado de circuito underground da cidade. 
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CAPÍTULO I 

OS UNDERGROUNDS E A PRAÇA OLÍMPIO CAMPOS: REFLEXÕES 
INICIAIS SOBRE O DESVIO E APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO EM 

ARACAJU 

 
 

As relações sociais espacializadas, ou seja, o entrelaçamento entre 

espaço, atores sociais e seus estilos de vida se configuram como um dos campos de 

discussão mais férteis na produção socioantropológica a respeito dos estilos de vida 

urbanos. A proposta deste capítulo é articular a categoria analítica de desvio 

proposta por Becker (2008) com o estilo de vida underground e as apropriações de 

um espaço social especifico da cidade de Aracaju, a Praça Olimpio Campos.   

Ressalto que o entendimento teórico sobre o desvio leva em 

consideração que o grupo estudado não é apenas considerado como praticante de 

ações desviantes, como também assumidamente investe em tal carreira (BECKER, 

2008). Busco aqui compreender a relação entre o espaço, como palco de atuação 

de indivíduos, com a construção e legitimação de um estilo de vida que estes 

indivíduos denominam de underground. Para se entender as dinâmicas de uso e 

apropriação dos espaços públicos é necessário entender os significados atribuídos a  

esses espaços, por seus usuários. Deste modo, descrevo também aqui, na terceira 

parte do capítulo, um breve histórico da Praça Olímpio Campos, onde está 

localizada a Catedral Metropolitana de Aracaju.  

Embora as perguntas e inquietações socioantropológicas que norteiam o 

presente trabalho sejam contemporâneas, a compreensão de alguns aspectos do 

passado de ocupação desse espaço são importantes. Assim, visualizar os 

processos, políticos, econômicos, sócio-culturais transformadores da Praça  

Olimpio Campos e, consequentemente, dos estilos de vida dos indivíduos, no 

processo de mudanças dos usos do espaço, fornecem um plano de fundo, por onde 

é possível compreender como se constroem as relações de identificação dos grupos 

com os lugares freqüentados, ocupados e resignificados.   

Dos usos do passado, aos usos do presente, a Praça Olimpio Campos 

sofreu transformações, mas sempre se constituindo como um lugar de presença 
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social significativa. A conexão, entre a noção de desvio, estilo de vida underground e 

a praça se dá, aqui, pelo fato de que a mesma, desde os anos 80, pelo menos no 

período noturno, tem sido escolhida por diferentes grupos sociais como lugar de 

práticas desviantes.   

 

1.1 O desvio como objeto de estudo  

 

Antes de ser visto como um fenômeno sociológico, as explicações dadas 

às ações que pareciam destoar das regras sociais em geral, como as diversas 

modalidades de crime, os ditos vagabundos, a prostituição, o alcoolismo e tantas 

outras atitudes vistas como socialmente anormais, eram rotuladas genericamente 

como problemas psíquicos, segundo as explicações deterministas sustentadas pela 

teoria biológica do século XIX. Os comportamentos considerados como desviantes 

representavam um risco para o progresso e funcionamento equilibrado da então 

nascente sociedade industrial. Deste modo, os indivíduos “doentes” precisavam ser, 

quando possível, tratados em defesa de um desenvolvimento social harmônico. 

No final do século XIX, grandes cidades européias e americanas, como 

Londres, Nova York, Paris, Chicago, entre outras, se encontravam em um processo 

de mudança nas relações sociais. O rápido crescimento industrial e urbano, o 

surgimento de novos estilos de vida, o aumento dos índices de criminalidade e 

suicídio levaram os administradores e intelectuais dessas cidades a procurarem 

explicações e soluções práticas, que ajudassem a entender o porquê de tantos 

indivíduos terem condutas consideradas como patológicas, segundo as explicações 

biológicas para os problemas sociais. A resposta encontrada foi a de que, tais 

patologias tinham origem em “indivíduos diferentes” da maioria da sociedade. A 

solução passava então pela classificação sistemática destas patologias, objetivando 

possíveis correções de condutas, ou, afastamento social dos indivíduos dados como 

incuráveis; em nome do equilíbrio e bom funcionamento da ordem social10. 

                                                                 
10

 Por exemplo, dados do início do século XX, sobre internações em hospitais psiquiátricos, 
apresentados por Richard Miskolci (2005) no artigo, Do desvio às Diferenças, no qual se dedica em 
reconstruir historicamente o percurso da temática de desvio na produção acadêmica das Ciências 

Sociais. Isso contribui para visualizar melhor o quadro de aceitação da noção de desvio como uma 
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Autores das correntes, funcionalista e interacionista, como Robert Merton 

e Erving Goffman11 se dedicaram ao estudo do desvio, como algo definido 

socialmente. Para Merton (1970) o desvio, ou anomie, seria o resultado da falta de 

coerência entre valores e normas em um dado sistema social.  Diferente de 

Durkheim, Merton não acreditava que os comportamentos desviantes teriam como 

base o enfraquecimento dos vínculos que ligariam o indivíduo à sociedade. Segundo 

esse autor, os comportamentos desviantes dependeriam da estrutura social – 

entendida como um conjunto organizado de relações sociais – eles não poderiam 

ser encarados como resultados de condições biológicas.  

Merton (1970) via a anomia como fato resultante das pessoas não 

conseguirem atingir as metas estabelecidas pela sociedade, ou seja, os desvios 

acontecem em resultado das pressões que o indivíduo sofre para que seja o 

“melhor” em uma competitividade constante.  

Segundo Merton (1970) a estrutura social e cultural é a responsável por 

gerar as pressões favoráveis ao comportamento socialmente desviado, sobre 

pessoas localizadas em várias situações naquela estrutura. Em seu conceito de 

anomie, o autor demonstra o caráter social do fenômeno, uma vez que retira a 

origem do desvio do individuo, apontando a estrutura social e cultural como as 

geradoras de situações de comportamento socialmente desviantes. 

Os estudos de Goffman (2007) em instituições totais também contribuíram 

para a nascente sociologia do desvio em dois aspectos principais: a escolha 

metodológica feita pelo autor, com a observação participante; e a opção em tomar 

como problema de pesquisa, não a doença mental, mas, a capacidade dos internos 

desenvolverem comportamentos adaptados às normas das instituições psiquiátricas, 

ou seja, formas de legitimação comportamental construídas nas interações 

cotidianas entre os internos e a equipe médica.  

 

                                                                                                                                                                                                           
patologia a ser corrigida. Segundo uma tese apresentada em 1900, na Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro, dos anos de 1889 a 1898, se observou um aumento de 7849% no número de internações 

em hospitais psiquiátricos brasileiros. O Hospital Nacional, por exemplo, em 1889 apresentava uma 
média de 77 internações por ano, em 1898, dez anos depois, a média anual de internados saltou para 
612 (MISKOLCI, 2005). 
11

  GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. 7.ed. São Paulo: Perspectivas, 2007. 
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[Goffman] descreve minuciosamente a vida cotidiana dos “reclusos”, 
mas buscando compreender a coerência dos comportamentos a 
partir das restrições organizacionais. Para isso, o pesquisador adota 
o ponto de vista dos internos e mostra que os comportamentos 
podem ser submetidos a diferentes leituras: uma leitura médica e 
“psicologizante” que interpreta as atitudes dos pacientes como 
sintomas de inadaptação à sociedade e à vida normal ou uma leitura 
interior, qual seja, a que mostra que essas mesmas atitudes resultam 
de uma adaptação racional ao contexto hospitalar e às suas 

restrições. (MISKOLCI, 2005; [s/p])  

 

Falar das contribuições de Goffman (2007) para os estudos do desvio é, 

de certo modo, falar de uma herança metodológico-teórica da Escola de Chicago, 

mas precisamente do grupo de autores que ficaram conhecidos como Interacionistas 

Simbólicos12. Estes viam a sociedade como sendo formada por indivíduos e grupos 

em interação, orientados por um compartilhamento de sentido comum. O 

Interacionismo toma como objeto de estudo, as maneiras pelas quais os indivíduos 

se utilizam e interpretam os sistemas simbólicos e como tais símbolos criam 

impressões sobre si, o self, e mantém o senso compartilhado da realidade sobre 

determinada situação. 

A afirmação do self seria então a confirmação que, da mesma forma que 

o indivíduo age com relação a outrem, interage consigo mesmo, tornando-se o 

objeto de sua própria ação. O objeto self, assim como outros que servem de 

orientação para a ação, é construído pelas definições feitas por outrem, que servirão 

de referência para o indivíduo ver a si mesmo e posicionar-se como membro, ou 

não, de um determinado grupo.    

Os autores do Interacionismo entendem que as ações dos sujeitos são 

orientadas pelos processos interpessoais. Dessa forma, as relações sociais deixam 

de ser vistas como algo pré-estabelecido, passando a ser consideradas como algo 

aberto e subordinado ao reconhecimento contínuo pelos membros de uma dada 

comunidade (RODRIGUES, 2005).  

                                                                 
12

 Em linhas gerais, é chamada de Interacionismo a perspectiva sociológica que desenvolveu uma 
teoria baseada em micro análises da sociedade.  Essa vertente se originou na Escola de Chicago, daí 
o Interacionismo também receber o nome dessa escola, o que posteriormente passou a ser motivo de 

confusão. Ambos – membros da Escola de Chicago e interacionistas – acabaram desenvolvendo 
posturas epistemológicas distintas, mas relacionadas a um mesmo tema: o Interacionismo (FISHER e 
STRUSS, s/n). 
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Segundo tal perspectiva, foram encontrados vários tipos de interações 

sociais que levariam à formação dos grupos sociais, cada um deles produzindo suas 

próprias regras e normas de conduta, validadas e aceitas por aqueles indivíduos que 

compõem o grupo. Nas interações sociais, os indivíduos constituem seus 

respectivos grupos e coletividades que influenciarão significativamente na postura, 

ou conduta, adotada pelo indivíduo, que também é definido nesta perspectiva como 

ator social. 

Goffman (1985) demonstra que a essência do “eu” está intimamente 

relacionada à interação deste com os interlocutores. O ator, que se encontra inserido 

em um contexto social específico, é munido de possibilidades que o permite definir a 

situação, e só pode ser compreendido no contexto cultural ao qual está inserido. A 

interação social, afirma Goffman (1985), gera uma dialética fundamental, qual seja: 

ao se apresentar a outro, um indivíduo se empenha em descobrir os fatos da 

situação. Em posse dessas informações, leva em consideração o que pode 

acontecer, agindo deste modo, de acordo com o seu próprio interesse.  

É observado, assim, que a ação dos atores é derivada da significação que 

surge das interações sociais.  

[...] a moralidade de uma sociedade é socialmente construída; ela é 
relativa aos atores, ao contexto social e a um dado momento 
histórico. Se essa moralidade não nasce por si, é preciso que haja os 
"construtores". Dessa maneira, a moralidade pode ser definida pelas 
pessoas cujas reivindicações são baseadas em seus próprios 

interesses, valores e visão de mundo. (LIMA, 2001; [s/p]) 

 

Nessa mesma vertente, pode-se seguir a noção de desvio como um rótulo 

que depende unicamente da maneira como os outros reagem ao comportamento 

tomado como desviante.  

O indivíduo considerado desviante pode então evoluir, por um lado, 
no sentido das previsões do outro e, por outro lado, no dos efeitos da 
estigmatização que o conduzirão a adotar o estereótipo que lhe foi 
reprovado na origem. (LIMA, 2001, [s/p]) 
 

Como afirma Goffman (1985; 54), "em qualquer vida social organizada, o 

que se torna relevante para a interação em qualquer situação social particular está 

prescrito". A concordância dos indivíduos com tais prescrições, sua aquiescência 
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com códigos e valores reconhecidos pelo grupo, pressupõem um conjunto de regras 

que dirigem as situações de contato e marcam a interação dos indivíduos como uma 

equipe.  Goffman (1985; 78) chama de equipe de representação, “qualquer grupo de 

indivíduo que coopere na encenação de uma rotina particular” e, como platéia, “o 

grupo de indivíduos a qual a representação está sendo direcionada”.  

Uma equipe [...] pode ser definida como um conjunto de indivíduos 
cuja intima cooperação é necessária, para ser mantida uma 
determinada definição projetada da situação. Uma equipe é um 
grupo, mas não um grupo em relação a uma estrutura ou 
organização social, e sim em relação a uma interação, ou série de 
interações, na qual é mantida a definição apropriada da situação 

(GOFFMAN, 1985; 99). 

 

A necessidade de ajuste de conduta do indivíduo, ao conjunto de sentidos 

ou regras de conduta aceitas pela coletividade, seria uma forma de coerção 

interacional. Assim, cada nova interação requer dos indivíduos um constante 

processo de definição e redefinição da situação. Aí estaria a lógica básica para 

Goffman (1985), de que os indivíduos, quando assumem a qualidade de atores, 

empenham-se em “manter a impressão de que vivem a altura dos múltiplos 

padrões pelos quais eles e seus produtos são julgados”. Por sua difusão e 

variação, esses padrões levam “os indivíduos que são os atores, a viverem, mais 

do que poderíamos pensar, num mundo moral” (GOFFMAN, 1985; 230).   

Entretanto, na qualidade de atores, os indivíduos “interessam-se, não pela 

questão moral de realizar esses padrões, mas pela questão amoral de maquinar 

uma impressão convincente de que estes padrões estão sendo realizados”. 

(GOFFMAN, 1985; 230). 

A contribuição dos Interacionistas para o estudo do desvio se encontra 

em reconhecer a existência de mecanismos sócio-culturais responsáveis por 

classificar quem são os normais e os desviantes da sociedade, demonstrando 

assim, a existência de critérios de classificação sócio-históricas do desvio como um 

fenômeno social.  

A abordagem interacionista, servirá aqui de ferramenta metodológica para 

a compreensão, do que será chamado na presente Dissertação de estilo de vida 

underground. A proposta de Goffman (1985) em dividir os grupos de interação em 
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atores e plateia, leva a pensar o espaço, em regiões de fundo e de fachada, o que 

permite acessar informações do cotidiano do grupo pesquisado, que em geral são 

negadas ao pesquisador em campo.   

 A definição de desvio, orientadora das análises a seguir, se afasta da 

ideia comumente aceita de que atos infratores, aqueles que fogem do que se 

construiu como normalidade, carregam em si o desvio, o não aceito socialmente, 

sem considerar o processo de julgamento, individual ou grupal, responsável por 

classificar quais as ações desviantes e os seus agentes.  

Se afastando da definição de desvio como patologia, e aproximando-se 

da concepção de que “todos os grupos sociais fazem regras e tentam, em certos 

momentos e em algumas circunstâncias, impô-las”, regras estas que servem como 

pistas para leitura da situação e escolha do comportamento adequado, Becker 

(2008) reconhece que eles também são os responsáveis por classificar quais são os 

indivíduos e atitudes aceitos, e os indivíduos e atitudes negados. Esse processo de 

diferenciação é responsável pela identificação de quem faz parte do grupo, o “nós”, 

e dos que não fazem parte dele, os “outros”. 

Ao reconhecer esse processo e considerar que todos os grupos sociais, 

os que fazem as regras e aqueles que delas se desviam, fazem parte do mesmo 

fenômeno, Howard Becker (2008) propõe “uma contra-revolução que devolveu à 

pesquisa sociológica nesta área, o caminho certo” (BECKER, 2008; 12). Essa 

“contra-revolução” consiste em reconhecer “o fato central no estudo sociológico do 

desvio”, qual seja, o desvio é criado socialmente pelos grupos que, ao criarem 

regras a serem observadas pelos seus membros, criam também os critérios de 

classificar os infratores destas como desviantes. Daí a noção de um “nós 

compartilhado” e reconhecido por todos os membros de um dado grupo, capazes de 

interpretar as regras e sentir o “peso” das sanções por infringi-las (BECKER, 2008). 

A palavra outsiders, na primeira edição do livro de Becker (2008) que leva 

o mesmo nome, foi traduzida como marginais e desviantes, sendo marginal 

entendido como aquele que está à margem de determinadas fronteiras ou limites 

sociais. Este foi o termo utilizado por Becker para se afastar das definições de 

desvio que balizavam os estudos sociológicos da década de 60, no século passado. 

Abaixo, as concepções criticadas por ele. 
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TABELA 1: DEFINIÇÕES DE DESVIO NA CRÍTICA DE HOWARD BECKER 

TIPOS DE DESVIO DEFINIÇÕES 

ESTATÍSTICA (DESVIO EM RELAÇÃO 
À MÉDIA) 

Concepção que toma o desvio como 
“tudo que varia excessivamente com 

relação à média”.  

PATOLÓGICA (DEFINIÇÃO 

FUNCIONAL DO DESVIO) 

O desvio é visto como produto de 
doença mental. Crença de que a origem 

do desvio está no indivíduo.  

RELATIVÍSTICA 
O desvio entendido como uma recusa 

em obedecer a regras de um grupo. 

 

Sobre a primeira concepção de desvio, a estatística, Becker (2008) 

afirma que tal visão apresenta resultados simplistas e universalistas que não 

explicam a característica social e particular dos desvios. Não respondendo as 

preocupações de Becker (2008) sobre os aspectos relacionais da violação de regras 

sociais por parte dos indivíduos. 

Sobre a concepção patológica, o desvio é entendido como produto de 

uma doença mental. É uma perspectiva que, segundo o autor, não percebe que o 

processo de julgamento de atos e dos indivíduos desviantes é feito socialmente 

pelos membros do grupo, o que torna tanto o rotulado, como quem rotula partes do 

mesmo fenômeno.  Tal perspectiva desconsidera o aspecto político, ofuscando uma 

visão mais ampla do que seria o desvio. Tendo como base a idéia de saúde e 

doença da medicina, classificam como funcional os traços que promovem a 

estabilidade social, e disfuncional, os que podem diminuir essa estabilidade. O 

problema apontado por Becker (2008; 20), sobre tal postura, é como determinar o 

que é funcional ou disfuncional para uma sociedade ou grupo social. 

A concepção relativística do desvio é a que mais se aproxima da 

proposta utilizada conceitualmente por Becker (2008). Contudo, ele a aponta como 

limitadora, pois não considera as ambiguidades, já que para classificar o que é 

desviante para um grupo, seria preciso primeiro identificar quais regras deveriam ser 

mantidas como padrão de julgamento do que é desviante. Esta perspectiva não leva 

em consideração que uma sociedade seja formada por diversos grupos, e que cada 
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grupo tenha suas regras próprias de julgar o desvio, ainda que, cada indivíduo 

poderá participar de diversos grupos simultaneamente.  

Todas essas concepções de desvio que o tomam como “infração da regra 

geralmente aceita” são criticadas por Becker (2008; 21) por não considerarem a 

questão central da problemática, qual seja: o desvio como uma invenção da 

sociedade, que ao criar regras, cria as possibilidades de transgressão a elas, 

sabendo-se que diferentes grupos consideram diferentes práticas como desviantes.  

Se tomarmos como objeto de nossa atenção o comportamento que 
vem a ser rotulado de desviante, devemos reconhecer que não 
podemos saber se um dado ato será categorizado como desviante 
até que a reação do outro tenha ocorrido. Desvio não é uma 
qualidade que reside no próprio comportamento, mas na interação 
entre a pessoa que comete um ato e aqueles que reagem a ele.  

(BECKER, 2008; 27) 

 

Na presente Dissertação, interpreto o termo nativo underground como um 

tipo específico de práticas desviantes. Esta expressão é utilizada para identificar 

àqueles indivíduos apontados como desviantes, por negarem as regras e culturas 

vistas como dominantes. O foco da pesquisa são os que assumem uma “carreira 

desviante”, que constroem seu cotidiano a partir de um estilo de vida não-

convencional, freqüentadores noturnos de um circuito urbano que se definem e são 

reconhecidos como undergrounds. 

Entender o estilo de vida underground reivindicado pelo grupo de 

frequentadores noturnos das escadarias da Catedral Metropolitana de Aracaju, 

possibilita perceber o processo de construção e legitimação de estilos de vida 

desviantes relacionados a um palco de representação social, no sentido de Goffman 

(1985). Permite, ainda, observar que o elo entre indivíduos heterogêneos, não está 

apenas em suas ações não-convencionais, mas, sobretudo, no fato de serem todos 

apontados como desviantes sociais e de se reconhecerem como tais. 
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1.2 Usos do espaço e o estilo de vida underground  

 

O uso dos espaços e a circulação no espaço da cidade, mesmo que de 

forma temporária, é sempre resultado de estratégias e ações conflituosas. Envolve 

diferentes indivíduos e redes de interesse, que dão sentido e organicidade aos 

espaços pelos quais circulam ou ocupam. Segundo Fortuna (2008) “a cidade é a 

imagem alegórica da sociedade”, e como tal, é um espaço privilegiado da 

experiência dinâmica, complexa e difusa da vida social na contemporaneidade. 

A perspectiva que situa o presente trabalho toma o espaço como um lugar 

que está carregado de sentidos identitários e/ou históricos, atribuído por seus 

usuários. Para De Certeau (1994; 50), “[...] o espaço é um lugar praticado. Assim a 

rua geometricamente definida por um urbanismo é transformada em espaço pelos 

pedestres”. Isto é, quando um lugar se transforma em espaço para um grupo, 

significa dizer que os indivíduos deste compartilham um sentimento de pertença 

para com o mesmo, elegendo-o como um traço especializado capaz de dar sentido 

às ações e fortalecer a solidariedade entre seus membros. 

Embora o universo de interesse da presente Dissertação gire em torno de 

questões da identidade/identificação, solidariedade/sociabilidade na legitimação de 

estilos de vida (ética e estética) de pequenos grupos sociais, a estruturação da 

abordagem em torno das espacialidades urbanas faz-se necessário por ser nestes 

“lugares de convivialidade13” (MAFFESOLI, 2006), que interagem grupos sociais 

distintos.  São grupos etários (crianças, jovens, adultos), econômicos (pobres, ricos 

e remediados), profissionais (operários, comerciantes, pequenos e grandes 

proprietários, funcionários públicos, desocupados, aposentados), étnicos 

(imigrantes, descendentes, brancos e negros), migrantes empobrecidos (de outras 

cidades e do campo), religiosos e de gênero. Este tipo de interesse permite também 

demonstrar as especificidades dos estilos de vida, de acordo com os trajetos 

praticados pelos grupos urbanos no mapa sócio-geográfico da cidade 

contemporânea. Além disso, como bem argumenta Almeida (2003; 19), essas 

“formas de experiência espacial constituem um dos principais desafios para as 

Ciências Sociais na contemporaneidade”.  
                                                                 
13

 Praças, bares, porta de shows etc. 
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Na cidade de Aracaju/SE, as escadarias da Catedral Metropolitana, são 

constituídas como um emblema espacial para o universo underground. A 

importância simbólica desse espaço, para a legitimação de um estilo de vida 

underground se deve a alguns fatores, a começar pelo seu histórico, uma vez que 

serviu de palco para boemia aracajuana durante a segunda metade do século XX. 

Um segundo motivo seria a sua localização, pois está situada no Centro da cidade, 

facilitando o acesso a outros locais de convivialidade, tais como bares de 

funcionamento 24h, galerias de arte14 e mercado central15.  

Em continuidade, assim como ocorre em outras capitais, na área central 

de Aracaju, consolidam-se dois cenários distintos, o dia como local de 

efervescência, de movimento, por conta de uma maior concentração do comércio 

nessa região. Assim, as ruas que fazem parte desta localidade são frequentadas 

todos os dias (manhãs e tardes), por transeuntes, vendedores e consumidores. À 

noite representando o seu exato oposto. O fechamento das lojas resulta em 

diminuição do fluxo de pessoas na região, e o esvaziamento do centro possibilita 

que este espaço se torne um lugar de praticas consideradas desviantes.   

Os frequentadores noturnos da escadaria da Catedral Metropolitana de 

Aracaju são Indivíduos com uma faixa etária compreendida entre 21 e 35 anos, de 

ambos os sexos, de classe econômica diferenciada, aproximadamente com um 

mesmo nível de instrução (ensino médio completo), moradores de bairros 

circunvizinhos do Centro e com aspirações artísticas: poetas, atores, músicos e 

artistas plásticos. Como outra característica, podemos mencionar o fato de 

dependerem economicamente da família, por não terem trabalho fixo, serem 

solteiros e sem filhos. Estes são os que reivindicam um estilo de vida denominado 

por eles mesmos de underground, uma espécie de caricatura do que seria uma 

postura desviante ideal típica. Tal reconhecimento dá-se dentro de um quadro 

simbólico que oferece possibilidades de arranjos identitários, solicitados como 

legitimadores desse estilo de vida.  

                                                                 
14

 Inclusive uma dessas galerias freqüentadas pelo grupo está localizada na própria praça. 
15

Principalmente as segundas- feiras a noite quando acontece  o Projeto Rua da Cultura.  
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Estilo de vida também é uma definição terminológica e analítica proposta 

por Simmel no prefácio da Philosophie des Geldes (1904) 16, obra em que discute a 

influência do dinheiro na vida cotidiana, a partir de uma abordagem estética que 

recobre “um domínio praticamente infinito”, por ser considerada como a síntese da 

teoria da modernidade de Simmel. Nesta, o autor define estilo de vida como: “um 

todo de uma comunidade que depende da relação que se estabelece entre a cultura 

tornada objetiva e a cultura dos sujeitos” 17 (SIMMEL, 2005).  

Entender Estilo de Vida a partir de uma abordagem estética, como 

proposto por Simmel (2005), permite uma aproximação com a ideia de uma áurea 

Estética (sentir em comum) e de uma Ética (laço coletivo, sensibilidade, regras), 

neste caso desviante, na construção e manutenção das formas de solidariedade e 

sociabilidades praticadas nos espaços urbanos, como também foi proposto por 

Maffesoli (2006) nos estudos sobre o que ele denominou de neotribalismo.  

A metáfora de tribos ou tribalismo é uma tentativa de tradução feita por 

Maffesoli (2006) para entender o aspecto emocional, o sentimento de pertença e a 

ambiência conflitual das relações sociais entre grupos na contemporaneidade.  Ao 

mesmo tempo, ressalta a busca de uma vida cotidiana mais hedonista, “isto é, 

menos tecnológica, menos determinada pelo „dever-ser‟ e pelo trabalho”. Para 

Maffesoli (2006), essa “Conquista do Presente” a partir do cotidiano, já indicada 

pelas etnografias da Escola de Chicago, pode ser percebida de maneira mais 

informal nesses pequenos agrupamentos, já que são eles que passam a maior parte 

do tempo nos espaços públicos das cidades, o que os leva cotidianamente a 

experimentar novas maneiras de ser, novas sociabilidades, novas formas de uso do 

espaço urbano e lógicas de identificação informais, pautadas pelo encontro e pela 

diversão. 

Segundo o autor, a ética que surge de um grupo determinado opõe-se a 

uma moral maior, imposta e abstrata. “A história pode dignificar uma moral [...] o 

espaço, por sua vez, vai favorecer uma estética e produzir uma ética” (MAFFESOLI, 

2006; 44) sendo o costume, o “conjunto dos usos comuns que permite ao conjunto 

                                                                 
16

 Filosofia do Dinheiro (1904). 
17

SIMMEL, Georg. As grandes cidades e a vida do espírito. Mana vol.11 no.2 Rio de 
Janeiro Oct. 2005.Disponível em: www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid. Capturado em 
janeiro de 2010. [Ano da versão original: 1904]. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid
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social reconhecer-se como aquilo que é” (MAFFESOLI, 2006; 54), sua manifestação 

mais típica na vida social cotidiana.  

O paradigma estético, no qual se baseia Maffesoli (2006) refere-se, 

portanto, à morte da ideia de um indivíduo como senhor de si mesmo e de sua 

história, enquanto possuidor de uma identidade fixa, dando lugar a uma perspectiva 

de identidades descentradas. A metáfora de persona (MAFFESOLI, 2006) ilustra 

essa flexibilidade das identidades contemporâneas, onde cada indivíduo é parte de 

uma cadeia ininterrupta “que fazem de cada qual um microcosmo, cristalização e 

expressão do macrocosmo geral” (MAFFESOLI, 2006; HALL, 2006). A persona só 

se legitima na relação com o outro, no agir como equipe (GOFFMAN, 1985).  

Goffman (1985) sustenta a ideia de que os membros de uma equipe 

interagem de maneira a gerar um sentimento de solidariedade, responsável pela 

união entre os seus membros e pela garantia de que os segredos compartilhados 

serão guardados. Deste modo, é mantido um acordo não declarado entre atores e 

plateia, para agirem num dado nível de oposição e de concordância na manutenção 

da linha de conduta, que deve ser mantida mediante regras de polidez e decoro 

entre eles. Ainda de acordo com Goffman (1985), os meios necessários na criação e 

manutenção desses “EUS”, não se encontram na pessoa possuidora deles, mas 

sim, nas interações sociais que serão organizadas de forma a legitimar tais 

representações, que podem ser do tipo sínica ou sincera.  

Quando um grupo de indivíduo desempenha um papel, implicitamente, 

solicita de seus observadores que levem à sério a impressão sustentada perante 

eles. O que importa para a presente Dissertação é a crença por parte do indivíduo 

no papel desempenhado. Quando há um acordo entre o indivíduo que está a 

representar e a platéia a qual direciona sua representação, quando verdadeiramente 

ambos estão convictos da sinceridade da representação, não há diferença para eles 

entre representação e realidade. Goffman (1985) denomina este modelo de 

representação de sincera. Por outro lado, quando não existe essa correspondência, 

e o individuo não está convencido de sua representação, estando mais preocupado 

com os fins práticos, do que com o fato do público estar totalmente convencido com 

o papel representado, Goffman (1985) chama esta representação de cínica. 
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Falar em grupo, automaticamente remete a uma ideia de interação entre 

os seus componentes, os quais irão reivindicar um estilo de vida próprio, que os 

diferencie no interior de uma sociedade. No entanto, o que se percebe é que no 

cotidiano dos frequentadores das escadarias da Catedral, os discursos de 

identificação e a lógica de solidariedade se processam de maneira tão singular que 

são quase que imperceptíveis. Os discursos e as posturas variam de acordo com o 

espaço nos quais acontecem a interação e de acordo com o grupo com o qual eles 

interagem.  

Desta forma, as retóricas identitárias são elaboradas na pré-suposição da 

existência de outras retóricas. Marcam seu lugar, sua diferença, em função da 

possível existência de outras. É a delimitação do eu/nós, na interação com um 

ele/outro, que se estabelece nas interações. Essas negociações identitárias 

parecem acontecer com maior intensidade nos espaços de fronteiras, que têm como 

característica o fluxo, o contato entre grupos diferentes18, não o isolamento. Essa 

referência ao surgimento de uma sucessão de „nós‟, na construção dos grupos, 

pontuando as espacialidades, se faz a partir do sentimento de pertença, em função 

de uma ética específica, de um grupo determinado (MAFFESOLI, 2006).    

Entendida aqui como categoria de atribuição e pertença, construída 

sempre em relação a outros grupos com os quais se relacionam e se confrontam, as 

narrativas de identificação, produzidas e reivindicadas pelos indivíduos de um grupo, 

serão sempre uma construção retórica, ou seja, estarão carregadas de 

intencionalidades (MARCON, 2005). Realizada pelos atores sociais, a atribuição ou 

reivindicação de um estilo de vida comungado, estimula ações sociais reforçando o 

sentimento de lealdade e pertencimento entre os indivíduos do grupo (MAFFESOLI, 

2006).   

A manutenção desse estilo de vida underground por um membro de um 

grupo, na interação com membros de outros grupos, só é possível pela existência de 

critérios de determinação e pertença, assim como meios de marcar a exclusão, o 

não pertencimento. Além disso, essas fronteiras sociais organizam a vida dos 

                                                                 
18

 Apesar da obra de Fredrik Barth tratar de identidades de grupos étnicos, penso aqui aproximações 
possíveis desta discussão, sobretudo a cerca das fronteiras. Assim como as fronteiras étnicas, as 
fronteiras geradas no contexto das identidades sociais urbanas também servem para demarcar 

simbolicamente o lugar do nós e dos outros, ao mesmo tempo, são permeáveis.  
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indivíduos do grupo, na medida em que é nesses espaços de proxemia 

(MAFFESOLI, 2006), de contato, de comunicação, onde se operam os processos 

que legitimam, ou condenam relações sociais e comportamentais. A identificação de 

uma pessoa como membro de um grupo, implica na aceitação dos critérios de 

julgamento legítimos para os componentes do mesmo.  

A forma de consumo dos espaços está, portanto, articulada a uma ética e 

a uma estética que legitimam estilos de vida, neste caso o underground.   O próprio 

uso específico das escadarias da Catedral, em meio a tantas possibilidades de 

lugares (dois quarteirões de praça), demonstra outro principio legitimador: a 

resistência aos usos esperados dos espaços e as resignificações dos mesmos. 

Segundo observações de campo, esse grupo não só fica parado nas escadarias 

como também não frequenta a Igreja. A escadaria é usada nesse contexto como um 

lugar que possibilita uma espécie de voyeurismo recíproco: observar o movimento 

ao mesmo tempo em que se está sendo observado.  

A marcação do outro indica a existência de limites de compreensão 

comum. Nas fronteiras há um compartilhamento, por parte de todos, da existência 

de diferentes critérios de julgamento de valores e ação, marcando o lugar assumido 

por cada indivíduo durante interação. Abaixo trago uma das anotações de campo, 

realizada durante a pesquisa, que pode ajudar a compreender as lógicas de 

demarcação de um “nós” (parte do grupo) e do “outro”: 

Na primeira noite do Encontro Cultural da cidade de Laranjeiras- SE, 
como é comum acontecer em outros momentos de festas de grande 
público, encontrei com alguns indivíduos considerados membros da 
cena underground do Estado, em uma escadaria das diversas 
construções históricas da cidade, situada no caminho de acesso ao 
espaço destinado ao evento. Estavam expondo discos e livros 
antigos para a venda, também fazendo tatuagens de rena, com 
intuito de "manguear algum” 19 que garantisse a bebida, o cigarro ou 
ao menos a passagem de volta para casa.  
 
Próximo ao horário de inicio do show de abertura do evento, os 
indivíduos dirigiram-se à entrada do local, contudo nenhum deles 
entrou ambiente, como já era esperado. Estavam ali, não 
necessariamente pelo show, mas por ser um encontro cultural numa 
cidade histórica e com oportunidade de beber. Ao final da noite, após 
algumas latas de cerveja e garrafas de vinho, surgiu a oportunidade 

                                                                 
19

Expressão nativa que podemos traduzir como atividade informal para conseguir dinheiro rápido. 
Consiste na venda de algum produto (livros, discos, poesia, colares, brincos), ou s erviço (tatuagem 

de rena, tranças de cabelo) feito por diversos grupos underground (hippie, punk, metal).  
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de estar à mesa com três indivíduos legitimados no universo 
underground de Sergipe, por critérios tais como tempo de cena e 
excentricidade. Um deles, talvez o mais performático do grupo, 
indagou- me: o que você faz aqui nessa mesa? E exclamou: “beber é 
uma arte!" Minha resposta foi: "eu quero ser igual a você". Prossegui 
com um sorriso e um pedido de outra cerveja, para firmar minha 
posição na mesa, como alguém que estava ali para beber, e não 
como um pesquisador20.  
 
 

Essa experiência possibilita algumas reflexões à luz dos conceitos 

propostos. Primeiramente, apresenta outro traço não-convencional do grupo 

estudado, o nomadismo21, que pode ser traduzido, aqui, no trajeto percorrido por 

eles até a chegada em Laranjeiras. Parte do grupo se encontrou na Catedral 

Metropolitana de Aracaju, em seguida foi à rodoviária central, pegaram o ônibus que 

os levaram até a cidade de Laranjeiras, cerca de 50 km da capital. A ida desses 

indivíduos ao encontro interessa por caracterizar um forte traço do grupo, a 

produção de trajetos nômades e aleatórios. A noção de deslocamento é apontada 

por Maffesoli (2006) como uma das características das neotribos e refere-se às 

mobilidades praticadas, traduzidas em trajetos, pelos grupos no mapa espacial das 

cidades (MAFFESOLI, 2006).  

Seja de praça em praça, ou entre cidades, este caráter nômade é um dos 

traços identitários sobre o qual os indivíduos do grupo dão sentido a suas “ações de 

mobilidade”. Nesse estudo, o termo destacado refere-se aos trajetos ditados pelas 

estratégias de deslocamento, sobretudo, em busca do lazer. Naquela noite, no 

Encontro Cultural de Laranjeiras, o que importava era à possibilidade de encontrar 

outros grupos underground, o próprio Grupo da Catedral e beber. 

Acima de tudo, a descrição da cena chama a atenção pela marcação da 

diferença, na delimitação dos espaços e posições, durante as interações entre 

indivíduos. “O que você esta fazendo aqui nesta mesa? [...] Beber é uma arte!”, soou 

como: “cai fora, você não é um dos nossos, seu lugar não é aqui”. Naquela ocasião 

eu era o outro, um de fora.  Como se mesmo distante da Praça da Catedral, o grupo 

mantivesse um senso de identificação, que exclui os que não são considerados 

Galera da Catedral.  Neste caso, um dado espaço provisório de representação pode 

                                                                 
20

 Anotações de campo, Laranjeiras, 2010.  
21

 Essa característica nômade do grupo, ou seja, os trajetos feitos pelo mesmo na cidade de Aracaju 

serão discutidos com maior profundidade no terceiro capítulo.  
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ser entendido como circuito do grupo, onde se é possível se marcar relações 

alteridade. 

Quer dizer, é o processo de interação que torna possível a delimitação e 

manutenção dos espaços que compõem o que passei a perceber como circuito do 

Grupo da Catedral. Entendo por circuito a totalidade dos espaços, praticados por um 

grupo, ligados por meio dos trajetos, ou seja, pela mobilidade espacial 

experimentada por um grupo em busca de lazer e sociabilidade, o que possibilita a 

manutenção de um estilo de vida (MAGNANI, 1999).  

Essa mobilidade espacial que leva ao contato com outros grupos e 

espaços, mostrou ser a base de identificação do grupo estudado. Percebemos, 

portanto, que situações de contato social entre indivíduos e grupos diferentes, não 

significa ausência de unidade e de limites. Apesar desse intenso fluxo de pessoas e 

idéias, as fronteiras persistem. Poder-se-ia esperar que as diferenças diminuíssem 

no processo de interação. Contudo, é justamente nas fronteiras, que a manutenção 

dos traços identitários parece se fortalecer. Este contato não implica apenas em 

critérios e sinais de identificação, mas, sobretudo, uma estrutura interacional que 

garante a persistência do caráter heterogêneo das “neotribos” (MAFFESOLI, 2006) 

nas práticas de interação e apropriação dos espaços, como no caso do grupo 

pesquisado. 

 Tomar como objeto de estudo um grupo que reivindica um estilo de vida 

underground, levou a necessidade de se pensar o espaço urbano onde as suas 

práticas se desenvolvem. Esses espaços, em conjunto, compõem o circuito de lazer 

e sociabilidade construído e mantido pelos freqüentadores noturnos da Praça da 

Catedral. Neste caso, a referida Praça tem o mesmo valor simbólico dos espaços 

denominados por Magnani (1998) de pedaço, espaço de importância simbólica 

capaz de gerar um forte sentimento de pertença, a ponto de ser selecionado como 

traço espacial identitário para um grupo. O pedaço é uma parte do circuito que 

solicita aos seus freqüentadores o compartilhamento de códigos de reconhecimento 

específicos, responsáveis em demarcar quem pertence ao grupo, e aqueles que não 

pertencem. A relação entre a noção de pedaço e o Grupo da Catedral será melhor 

desenvolvida no terceiro capítulo quando analisarei o circuito de lazer e 

sociabilidade praticado pelo grupo. 
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1.3 A Praça da Catedral: dos usos esperados às práticas underground 

 

Confundindo-se com o próprio surgimento da cidade de Aracaju, as 

Praças Olímpio Campos, Fausto Cardoso e Almirante Tamandaré vão compor o 

conjunto espacial onde se concentrarão as sedes dos poderes Administrativo, 

Judiciário e Religioso do Município. Esse complexo centralizado de três praças 

(observado no mapa abaixo), com o passar dos anos, se transformou em espaços 

simbólicos, representativos para a população da capital do Estado.  

 

Fotografia 1: Mapa de Aracaju em 1862 

 
Fonte: PORTO, 1991. 
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Fotografia 2: Praça da Matriz (Início do Século XX) 

 
Fonte: www.aracaju.se.gov.br/154 anos 

 

O Jardim Olímpio Campos, local onde se situa a Igreja Matriz Nossa 

Senhora da Conceição, foi inaugurado em 1907, seguindo os modelos de cidades 

consideradas mais desenvolvidas e modernas. Utilizando-se do artifício de 

arborização e ajardinamento, alamedas e bancos à sombra de frondosas árvores22, 

a Praça Olímpio Campos foi apontada por historiadores, como o primeiro espaço 

público aracajuano a ser apropriado por sua população como lugar de sociabilidades 

(LOREIRO, 1983; BARBOZA, 1982). 

Entretanto, nas primeiras décadas do século XX, o acesso ao “Jardim do 

Olímpio” era controlado pelo Poder Público. Seguindo os códigos de conduta da 

época, o ingresso ao seu interior só era permitido aos frequentadores 

“decentemente vestidos” 23, isso porque o espaço era cercado de grades de ferro, 

com o portão de entrada vigiado pelo serviço de jardinagem. Embora o regulamento 

não deixasse claro o entendimento da vestimenta adequada. 

Em contrapartida às grades e portão que limitavam o acesso ao Jardim 

Olímpio Campos, a Praça da Igreja Matriz, localizada em frente, oferecia toda a sua 

área aberta à população e as suas manifestações. Assim, consolidava-se desde 

início do século XX, como lugar de encontro e de manifestações populares da 

cidade. Segundo Loureiro (1983), em época natalina ocorriam apresentações de 

                                                                 
22

 Sobre tudo, oitizeirose, figos-Benjamin vindos diretamente do Horto Florestal do Rio de Janeiro.  
23

 Regulamento número 12, de 10 de outubro de 1911. (PORTO, 1991) 

http://www.aracaju.se.gov.br/154
http://1.bp.blogspot.com/_OH6oVMeNcrw/SrGAS4f-yKI/AAAAAAAAAxE/jtETD9k4EkE/s1600-h/digitalizar0027.jpg
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folguedos, com quermesse ao fim da “missa do galo”  24 e, carrossel movido à 

manivela e iluminado com querosene, entre outros eventos de lazer.  

A Praça da Matriz era o local preferido para a instalação de arena de 
touradas espanholas, circo equestres, de funâmbulos e acrobacia 
que aqui apontavam, para realização de toda sorte de divertimentos 

populares (MENDONÇA apud LOUREIRO, 1983; 44-45). 

 

 Esse cenário de intensas manifestações sociais e culturais irá perdurar 

até os anos de 1980, período apontado (LIMA, 2008) como início do processo de 

degradação do centro de Aracaju e, por sua vez, da área da Praça Olímpio Campos.  

Segundo Loureiro (1983), Aracaju apresenta um processo de urbanização recente. 

Nos idos de 1970, vivenciou o período mais acelerado de crescimento urbano e 

somente na década de 1980, começou a desenvolver a sua feição metropolitana, o 

que apresentou como características o empobrecimento considerável do Centro, 

observado no desaparecimento de lojas e boutiques de luxo situadas nesse local, a 

diminuição do número de moradores na área e o aparecimento de outros pontos 

comerciais, considerados populares. 

Tais mudanças na configuração social e econômica do Centro de Aracaju 

resultaram na diminuição dos investimentos públicos e privados, destinados a esta 

região, ocasionando deterioração da sua paisagem urbana, representada na 

degradação física de ruas, praças, terminais de transporte coletivo e má 

conservação dos conjuntos arquitetônicos históricos (LOUREIRO, 1983). 

 Por conta dessa realidade, nos anos 90, foram lançados dois projetos 

voltados para o Centro da cidade. O primeiro a cargo do Governo do Estado, que 

visava a transformação completa dos antigos Mercados Públicos: Antônio Franco e 

Thales Ferraz; o segundo, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal, que tinha 

como foco o núcleo urbano original da cidade, o que inclui o complexo das três 

praças citadas. O objetivo principal dos projetos era resgatar a memória da cidade e 

promover seu potencial turístico, assim como ocorrido em diferentes capitais 

nordestinas, a exemplo de Recife, Salvador, Fortaleza e São Luiz.  Desta forma, o 

                                                                 
24

 Ritual religioso do catolicismo que acontece todos os anos as 24h, virada do dia 31 de dezembro 

para 1 de janeiro.  
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Centro foi tomado como uma área degradada que caso fosse revitalizada, poderia 

entrar na “concorrência intercidades” (LIMA, 2009). 

As intervenções infra-estruturais realizadas no chamado Centro Histórico, 

não conseguiram afastar os atores sociais vistos como marginalizados (vendedores 

ambulantes, prostitutas, boêmios e pedintes), que se multiplicaram nas décadas de 

80 e 90.  Estes, então, desenvolveram estratégias próprias de subsistência e 

permanência, continuando a frequentar o Centro da cidade principalmente à noite.  

Consolidaram-se, dois cenários distintos na área central da cidade. O dia 

como lugar de barulho e intenso fluxo de pessoas, envolvidas em atividades 

comerciais e administrativas, enquanto que a noite marca o oposto, ou seja, há a 

diminuição do número de transeuntes e de atividade comercial, ao menos as 

consideradas lícitas. Contudo, no espaço da noite, configuram- se novas 

sociabilidades, que estigmatizam o Centro como espaço de práticas desviantes, 

frequentado por atores sociais marginalizados, todos “cúmplices” de uma maneira 

diferenciada, desviante, de consumo dos espaços noturnos.  

O Centro da cidade e, em consequência, a Praça Olímpio Campos, 

reúnem duas características que irão contribuir para que venham assumir uma 

importância simbólica para os indivíduos que comungam de um estilo de vida 

underground: possuírem um passado marcado pela produção cultural e o fato de 

serem espaços vistos como propícios a práticas marginalizadas. Coincidentemente, 

ou não, o período que marca o início da degradação do Centro, 1980, é também o 

período apontado pelos entrevistados da Galera da Catedral, como de maior 

efervescência no cenário underground local e do começo de uma ocupação 

desviante. 

A memória sobre as décadas de 80 e 90 tem sido a justificativa usada 

pelo grupo estudado, para a escolha da Praça da Catedral como principal ponto de 

encontro, e do Centro da cidade, como um espaço propiciador de socialização e 

lazer.  Segundo afirma Halbwachs (2006), em seu trabalho clássico a respeito das 

memórias coletivas, os espaços são usados também na reprodução e no sustento 

das memórias de um grupo. “Logo que o grupo é inserido numa parte do espaço, 

transforma-a à sua imagem, mas ao mesmo tempo submete-se a coisas materiais 

que lhe resistem” (HALBWACHS, 2006). Ainda segundo esse autor, as 
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características dos grupos podem ser fixadas através dos espaços. Há nesse caso 

uma identificação entre os grupos e os espaços usados por eles.  

Apesar das mudanças observadas a partir da década de 80, como aponta 

os historiadores citados, o Centro da cidade, assim como a Praça da Catedral, não 

perderam sua função social. Embora evitados por parte da população que os 

percebem como espaços de degradação social, insalubre e perigoso, principalmente 

no período noturno, tais espaços têm sido apropriados por grupos considerados de 

práticas desviantes. A Praça da Catedral, outrora vista como lugar de prestígio, 

freqüentado pelas famílias aracajuanas, hoje apresenta uma imagem negativa que 

faz dos grupos de freqüentadores noturnos deste espaço, desviantes sociais dos 

quais é preciso se distanciar. Mesmo havendo mudanças de publico freqüentador, a 

Praça Olímpio Campos conserva sua característica de lugar de sociabilidade e lazer. 

Os capítulos que se seguem são dedicados a pensar as relações entre os espaços 

do Centro da cidade ocupados pela Galera da Catedral, grupo apontado como de 

práticas desviante reivindicante de um estilo de vida Underground.   
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CAPÍTULO II 

PRÁTICAS UNDERGROUNDS NA PRAÇA OLÍMPIO CAMPOS 
 

 

A proposta deste capítulo é descrever o que foi apontado como o início do 

processo de ocupação underground da Praça Olímpio Campos e, 

consequentemente, das escadarias da Catedral Metropolitana de Aracaju. No 

primeiro subcapitulo, apresento um breve apanhado histórico do período assinalado 

como momento de intensa militância dos grupos undergrounds, às décadas de 1980 

e 1990. Nesse período, segundo os entrevistados, havia uma quantidade bem maior 

do que a observada atualmente, de indivíduos engajados no sustento de uma 

“produção subversiva”, sobretudo, de pequenos shows e divulgação de revistas 

produzidas artesanalmente, os chamados zines. Estes fatores serão assinados pelo 

Grupo da Catedral em legitimação do valor simbólico desse espaço social, tanto 

para eles como para os demais grupos reivindicantes de um estilo de vida 

underground.   

Também analiso as justificativas apontadas pelo Grupo da Catedral da 

escolha das escadarias da Igreja como o lugar mais significativo da Praça Olímpio 

Campos e as formas pelas quais os seus membros atuais dizem ter iniciado o 

processo de aproximação e posterior inserção ao grupo. Todos buscam legitimar 

seu pertencimento acionando uma suposta memória coletiva do que dizem ter sido o 

início da ocupação da praça por grupos de praticas desviantes. 

No último subcapitulo procuro esclarecer as diferentes lógicas de 

ocupação das escadarias que circundam a Igreja, da mesma forma, as funções 

atribuídas pelo grupo a outros lugares da Praça Olímpio Campos por eles 

frequentados. Como pude observar, o Grupo da Catedral também constrói trajetos 

que os levam das escadarias, para outros lugares apropriados dentro dos limites da 

praça. O sentido atribuído a estes espaços da Praça Olímpio Campos, obedece a 

uma criteriosa leitura de situação (GOFFMAN, 1985). 
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2.1 “Cervejas na Bota”: o início da ocupação underground da Praça Olímpio 

Campos  

 

A ocupação da atual Praça Olímpio Campos pelo grupo estudado teve 

início, segundo depoimentos dos entrevistados, na década de 80 do século XX. Tal 

momento é visto entre os atuais frequentadores das escadarias da Catedral como “o 

mais militante” 25, por marcar o início de uma apropriação desviante do espaço da 

Catedral. Neste primeiro momento, que se estende até meados da década de 90, 

não se pode falar ainda em uma “Galera da Catedral” ou “Grupo da Catedral”, como 

hoje são reconhecidos os frequentadores noturnos das escadarias da Igreja, tanto 

entre os diversos grupos undergrounds, como entre a totalidade dos outros grupos 

de práticas desviantes da cidade. O que se tinha no espaço em questão era uma 

reunião de grupos jovens dos mais diversos estilos: headbangers, punks, skinheads, 

além de alguns indivíduos militantes de partidos políticos de esquerda, a exemplo do 

PT e PCdoB, sobretudo, que tomavam a praça como espaço de encontro e 

manifestações sociais e políticas.  

 Muitos dos membros atuais do grupo “Galera da Catedral”, fizeram parte 

desses outros agrupamentos de jovens que tinham (ou têm) a música como 

definidora de uma estética e uma ética grupal. Entre esses, os punks e os 

headbangers são exemplos de grupos em conflito por visibilidade e legitimação na 

então nascente cena underground da cidade. Também foram os dois principais 

grupos de origem da atual formação dos frequentadores das escadarias da Catedral, 

assim como dos indivíduos e grupos com os quais a Galera da Catedral se relaciona 

na atualidade.  

Como salienta Ribeiro (2007), em sua Tese de Doutorado sobre o que ele 

chama de Cena Rock Underground de Aracaju (CRUA), esses grupos antagônicos, 

entretanto, em certas ocasiões e espaços, atuavam conjuntamente, sempre 

observando certa aproximação musical e certas práticas comuns de consumo. Entre 

os dois grupos citados acima, além da aproximação musical e a forma de 

apropriação dos espaços, a concordância em representar um só grupo se dava, 

sobretudo, em momentos de conflito com outro grupo, os skinheads, também 

                                                                 
25

 Diário de campo: Homem, 35 anos. 
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formado por jovens que tinham (tem) como ética a aversão, muitas vezes expressa 

de forma violenta, ao que eles entendem como “parte podre da sociedade”.  

 É possível afirmar a partir de conversas com indivíduos envolvidos direta 

ou indiretamente com a CRUA na época em questão, que o grupo de skinhead era 

composto de jovens brancos de classe média alta, com visual próximo ao dos punks, 

como o uso de coturno e roupas militares, sobretudo, que costumavam se reunir na 

Praça Tobias Barreto e que viam os punks e headbangers como “a parte podre da 

sociedade”. Desse modo, embora componentes de grupos em conflito por 

legitimidade, os punks e os headbangers, em ocasiões de conflito com os skinheads, 

costumavam representar um só grupo underground em defesa do livre arbítrio e 

combate a qualquer tipo de discriminação, além da vantagem numérica que a 

aliança circunstancial proporcionava, para o caso de um confronto direto. 

Durante a realização do trabalho de campo não pude fazer nenhuma 

entrevista com membros de possíveis grupos skinheads. A identificação e uma 

possível aproximação com os mesmos foram impossibilitadas pela invisibilidade 

destes nos espaços percorridos durante a pesquisa de campo, que foram espaços 

de apropriação, mesmo que temporária, de diversos grupos componentes da cena 

underground, logo espaço desvantajoso para algum embate.  

Não quero dizer que eles nunca estiveram nesses espaços, em algumas 

ocasiões, indivíduos foram apontados como skinheads pelos integrantes do Grupo 

da Catedral e de outros grupos undergrounds com os quais foi mantido contato 

durante trabalho de campo. Entretanto, não pude comprovar tal identificação, talvez 

os olhares de condenação dos demais grupos undergrounds fizeram com que os 

mesmos rapidamente se retirassem do espaço em questão. Se essa retirada 

corresponde à aceitação da identidade skinhead atribuída a eles não foi possível 

afirmar, afinal seria de esperar que alguém se sentisse desconfortável sob olhares 

pouco amistosos.  

Marcado pela intensa organização de shows promovidos e, muitas vezes 

financiados, por integrantes da cena underground, que aconteciam em espaços 

improvisados e, principalmente, não convencionais, tais como estacionamentos, 
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praças e até mesmo casas abandonadas; os “FESTCORES26”, como ficaram 

conhecidos esses eventos, se configuraram como principais espaços de 

sociabilidade e conflito da década de 80 a meados de 90.  Esse período é apontado 

também pelo Grupo da Catedral, como o de maior violência e intolerância entre os 

grupos da cena underground aracajuana. Foram vários os relatos, tanto dos 

membros da Catedral, como de indivíduos que estiveram envolvidos de forma mais 

intensa com a cena daquela época de brigas tanto de grupos undergrounds entre si, 

como entre os punks e os headbangers, e também, entre esses, em aliança contra 

os skinheads, grupo opositor em comum. Alguns dos entrevistados apontam como 

marca desse período de maior intolerância e violência entre os grupos citados, o 

assassinato de um punk carioca no Município da Barra dos Coqueiros. Segundo 

eles, a motivação desse crime foi o conflito existente entre este representante da 

cena punk e os skinheads da cidade.  

Esse período é também apontado como o início de distribuição de 

material impresso, sobretudo os zines, publicações simples, de colagem e 

fotocópias, feitos em pequena escala e que tratavam de temas como música e 

política, produzido principalmente pelo movimento punk que se iniciava na cidade. 

Essa rede de comunicação alternativa envolvia troca de cartas informativas sobre a 

cena de outros estados, zines com informações de bandas locais, nacionais e 

internacionais, além de outros materiais, como fitas cassete e discos de bandas do 

gênero. Podemos dizer que essa rede desenvolvida pela necessidade de 

comunicação entre os diversos grupos, foi sendo substituída pela popularização dos 

computadores e acesso à internet.  

Os zines, antes feitos de muita colagem, fotocópia e máquina de 

escrever, foram sendo gradativamente substituídos pelos hoje tão populares blogs. 

Os endereços postais perderam lugar para os emails e contas em redes sociais. A 

troca de fita cassete com as novidades musicais e a venda de LPs perdeu sentido 

com a facilidade com que se baixa qualquer gênero musical na rede mundial de 
                                                                 
26

 Festivais de hadcore organizados em Aracaju, que recebiam bandas dos diversos estados 

brasileiros (principalmente mais próximos como Alagoas e Bahia). Organizados pelos próprios 
integrantes da cena, ou seja, público e músicos seriam os responsáveis em montar a aparelhagem 
sonora e até mesmo receber as bandas vidas de fora de Sergipe em suas residências. No início dos 

anos 90, inclusive, um programa da TV Globo realizou um especial a respeito da cena hadcore no 
nordeste, e Aracaju foi a cidade escolhida para representar essa região, pois nesse período reunia 
um número significativos de bandas dessa vertente. Da década de 80 a meados de 90 ocorreram 5 

festivais. Atualmente o FESTCORE está na IX edição. 
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computadores.  Hoje a produção, a troca e a distribuição desses materiais é quase 

inexistente, embora as temáticas abordadas nos diversos blogs sejam as mesmas 

abordadas nos antigos zines impressos. Existe uma atenuação na produção textual, 

no sentido de ser menos provocativo que outrora, assim como uma diminuição nos 

conflitos entre os grupos citados (punks, headbangers e skinheads), característica 

apontada por muitos integrantes de cenas de outros estados, sobretudo do 

Nordeste, como peculiar da Cena Underground Aracajuana.  

Tal momento de grande mobilização e produção cultural é chamado 

nesse subcapitulo de “cerveja na bota”, em referência a um dos antigos 

frequentadores da Catedral, considerado como de grande importância para 

indivíduos e grupos undergrounds. Esse indivíduo é apontado como o responsável 

em apresentar aos demais, o rock progressivo brasileiro. Além disso, era membro de 

uma banda de hardcore, ligada ao movimento punk, que tinha como característica 

as letras de contestação social e anarquismo, e possuía uma loja de discos perto da 

Praça Olímpio Campos, que por um tempo foi também ponto de encontro 

undergrounds. Existem histórias, verídicas ou não, de que ele literalmente teria 

bebido cerveja na bota, o que pode ser interpretado como um ato extremo de 

representação underground27 ilustrativo desses anos iniciais de ocupação da Praça 

Olímpio Campos, por grupos de práticas desviantes 

Se essas histórias são verídicas (assassinato do punk carioca, conflito 

entre os grupos e a cerveja na bota), não foi possível comprovar em pesquisa em 

jornais da época. Mas, a relevância da informação para esta Dissertação é que 

esses episódios marcam um período de grande mobilização por parte dos diversos 

grupos reivindicantes de um estilo de vida underground da cidade, assim como, uma 

primeira aproximação de grande parte dos membros do Grupo da Catedral a um 

estilo de vida desviante e de apropriação de espaços públicos.    

As figuras apresentadas abaixo, retiradas de duas edições de zines, 

reúnem alguns símbolos característicos de uma primeira fase do movimento 

underground da praça, a começar pela ligação direta destes com o movimento punk 

e anarcopunk de Aracaju. É importante frisar que punks e anarcopunk fazem parte 

                                                                 
27

 Informação retirada de uma entrevista feita com um dos componentes do grupo.  
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dos grupos apontados como undergrounds, contudo nem todos os undergrounds 

reivindicam um estilo de vida punk ou anarcopunk (GONÇALVES, 2005).  

 

Figura 1: Zine de 1991 

 

Acervo do Autor 
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Figura 2: Divulgação de alguns zines publicados nas décadas de 80 e 90 

 

Acervo do Autor 
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Gonçalves (2005) demonstra que o underground pode ser entendido 

ainda como um comportamento social que está ligado a expressões artísticas e a 

política, no sentido de protesto a ordem vigente. Nesse ínterim, a música tem sido o 

principal suporte da resistência e combate desses jovens. A identificação com um 

estilo de música leva a formação de grupos (punks, hippies, metal, etc.), que 

compartilham o ideal de negação a uma cultura de consumo vista como massificada 

(GONÇALVES, 2005). 

Um segundo ponto que pode ser destacado nas figuras, tem a ver com as 

próprias expressões de contestação social, que podem ser observadas tanto nos 

nomes dos zines (“Buracaju”, “Kaos Urbano”, “Livre Arbítrio”, “Anarco Zine”, entre 

outros), quanto nas matérias apresentadas por estes. O que pode ser percebido no 

texto “Nos querem roubar o primeiro de maio”, escrito por um grupo anarquista da 

cidade, em que questiona a liberdade e a condição dos trabalhadores. É possível 

perceber também a ligação do grupo com outros grupos de fora do Estado e a 

ênfase a uma das características valorizadas na cena, que é a idéia do “faça você 

mesmo”. 

Freire Filho [s/a] afirma que a produção desse tipo de literatura demonstra 

a postura ideológica dos jovens e suas formações sociais. Demonstra ainda, o 

engajamento em atividades que estão além do lazer ou da contestação pela 

contestação. O mesmo autor afirma, por exemplo, que os punks no Brasil tendiam a 

se identificar com grupos vistos como marginalizados ou com aqueles que eram 

explorados, e organizavam maneiras de expressar o descontentamento, por meio de 

passeatas ou greves.  

Essa característica era (e de certo modo ainda é) notada também em 

Aracaju, onde foi possível observar a interação entre os frequentadores da escadaria 

da Catedral, e os militantes do então nascente Partido dos Trabalhadores, o PT, que 

assim como os primeiros, tomaram aquele espaço outrora de prestígio e distinção 

social, como lugar de encontro e manifestação política popular. Essa relação entre 

movimentos anarquistas e punks, com o popular, não aconteceu apenas no Brasil. 

Martin Barbero (2008) afirma que tal ligação é estimulada pelo fato dos anarquistas 

verem a cultura popular como uma possibilidade de conflito e libertação. A 
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concepção anarquista de povo convergia naquele momento histórico com o discurso 

dos partidos de esquerda, como era o caso do PT.   

A Praça Olímpio Campos outrora arborizada com lagoa e estátuas de 

ninfas, parque infantil, viveiros de pássaros, além do famoso aquário público, se 

tornou nas décadas de 1980 e 1990, um lugar degradado e abandonado pelo Poder 

Público. Constituindo-se como palco de interação de diferentes agrupamentos 

sociais, todos vistos – ao menos naquele período – como desviantes. A sombra dos 

tamarineiros e oitizeiros, já não descansavam os casais de namorados e os 

velhinhos a conversar no fim da tarde, como ocorria nas primeiras décadas do 

século XX.  

O abandono por parte do Poder Público possibilitou uma maior liberdade 

de circulação e fixação de diversos indivíduos marginalizados nesse espaço 

central28, entre eles vários grupos jovens. Posso afirmar, portanto, que essa primeira 

fase da ocupação desviante da praça (décadas de 80 e 90), esteve intimamente 

relacionada à produção cultural e política, mas especialmente ligada à prática e ao 

consumo musical de gêneros específicos.  

Atualmente, a Praça é frequentada por estudantes, hippies, flanelinhas, 

guardadores de carros, senhores a ler jornal e a discutir política, como também 

pelos grupos de “heavy metal” e os “rockers”.  A apropriação da praça por esses 

grupos tão antagônicos possibilitam interações, conflituosas ou não, tornando esse 

espaço público tão significativo para o entendimento dos processos de identificação 

e legitimação de estilos de vida específicos.  

Entre estes diversos grupos, a Galera da Catedral é uma espécie de 

arquétipo do ser underground.  Formado pela associação de indivíduos oriundos do 

que chamo de primeira ocupação desviante da praça, este grupo utiliza e resignifica 

cotidianamente, a partir de uma ética e estética que denominam underground, os 

espaços e equipamentos que são oferecidos nesse local. São as escadarias da 

Igreja, os bancos da praça, os bares, entre outros espaços, que passam a ser 

                                                                 
28

 Fenômeno parecido aconteceu na Orla de Aracaju, quando o grupo de skatistas citado no tópico 

anterior, também se apropriam das quadras de futebol de salão e do Half, que ao serem 
abandonados pelo Estado, tornam-se lugares possíveis de práticas vistas como subversivas, 
desviantes das normas. Falaremos mais desse processo de apropriação de espaços no terceiro 

capítulo.   
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apropriados de forma diferenciada. Isso é o que torna a Praça da Catedral um lugar 

peculiar de sociabilidades, sendo ao mesmo tempo, “espaço de cidadãos e de 

marginais” 29. 

 

2.2 A Praça e a Galera da Catedral   

 

Ao serem questionados a respeito da escolha da Praça Olímpio Campos 

e das escadarias como ponto de encontro, as explicações fornecidas pelos 

participantes do Grupo Galera da Catedral convergem. Primeiramente, apontam 

para o aspecto religioso da praça, por ser o local onde se encontra a Catedral 

Metropolitana da cidade. Deste modo, usar as escadarias como ponto de encontro 

do grupo denotaria uma manifestação de subversão, pois estariam usando um local 

de passagem (as escadarias) de forma não convencional, como uma espécie de 

“sala de estar” e, além disso, fazendo uma contestação dos dogmas da Igreja 

Católica e da sacralização do espaço da praça. O que representa um desafio, 

conforme pode ser observado no seguinte depoimento: 

[...] é uma Igreja aqui, Igreja Metropolitana, uma igreja central daqui 
de Aracaju, e ai é um desafio. Roqueiros em frente à igreja, tem 
muito metaleiro aqui, e essa praça aqui nos anos 80 foi uma praça de 
muito movimento mesmo, punk, movimento de rock and roll mesmo. 
Na época, o pessoal das antigas mesmo que praticava aqui era 
anarquista, tinha uns shows de rock, era um pessoal militante, isso 
foi enfraquecendo, quando chegou na minha época [meados da 
década de 90 do século XX] tinha os resquícios disso, roqueiros 
antigos com os roqueiros mais novos, com os roqueiros mais ou 
menos, e uma mistura também de tribos, skatistas, metaleiro, junto 
com roqueiros, junto com grid uma coisa inclusive que não acontece 
em vários lugares do Brasil30. 

 

Em continuidade, outro membro do grupo afirma: 

“[...] eu acho a questão da Igreja uma questão muito importante, 
porque sentar na frente da Igreja é um desafio - a igreja e o metal -, 
acredito que isso tenha alguma relação, até porque a Igreja é um 
poder maior, junto com o Estado, então é um desafio contra o 
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 Maneira como um dos componentes do grupo descreveu a Praça Olímpio Campos, espaço de 
cidadãos e marginais.  
30

 Entrevista de campo, mulher, 23 anos. 
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sistema e também por conta da escadaria no Centro da cidade. 
Como disse, estamos rodeados de bancas de revistas de sebo, de 
bar, tem padaria, tem pontos de drogas, tem tudo. Na época de 2003 
a 2005, tinha até uma delegacia aqui na nossa frente, a gente 
fumava maconha em frente à delegacia (risos). Então é uma praça 
que tem tudo e tem uma noite muito boa, movimentada

31
”. 

 
 
 

Os participantes justificam ainda a sua opção pelo fato da praça reunir 

diversos equipamentos que podem ser resignificados, como também à sua 

localização geográfica, uma vez que ela está cravada no Centro da cidade e facilita 

a mobilidade pelo circuito de lazer e consumo de interesse do grupo. Além disso, o 

Centro da cidade é o bairro de residência desses frequentadores. Várias vezes foi 

possível ouvi-los dizer que na praça, eles estavam em casa. A diferença estaria 

então nas representações desenvolvidas na residência e na praça.  

Contrariamente, segundo alguns dos entrevistados, “ninguém é doidão 

em casa”, ou seja, é no trajeto de suas casas para a Praça da Catedral que as suas 

representações são (re) desenhadas ou (re) configuradas. Neste percurso, eles 

assumem padrões de um mundo moral específico e se tornam atores ao se 

empenharem em viver à altura destes padrões pelos quais são julgados (GOFFMAN, 

1985; 228).  

 Para Goffman (1985), as atividades diárias estão ligadas aos assuntos 

morais, porém, isso não significa sermos meros atores revestidos de um 

personagem em atuação constante e que, portanto, esse personagem não seria 

nosso verdadeiro eu. “Usando uma imagem diferente, a própria obrigação e a 

vantagem de aparecer sempre sob um prisma moral constante, de ser um 

personagem socializado, forçam o indivíduo a ser a espécie de pessoa que é 

representado no palco” (GOFFMAN, 1985; 230). 

Um último aspecto que justifica a opção do grupo pelo uso da praça, se 

deve à importância simbólica da mesma para o universo underground de Aracaju, 

como um todo, constituindo-se como lugar legítimo de construção e manutenção de 

um estilo de vida underground, por razões demonstradas anteriormente. Esse 

                                                                 
31

 Entrevista de campo, homem, 33 anos. 
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espaço funciona como um pedaço para o grupo estudado, para os demais grupos 

desviantes, um lugar social de identificação underground.  

Fortuna (1998) afirma que as identidades sociais dos sujeitos estão 

intimamente relacionadas aos processos de interação, de modo que são 

continuamente reconstruídas por estes a partir de uma multiplicidade de situações 

cotidianas. São, portanto, identidades descentradas, no sentido de que não 

possuem compromissos fixados com referências centradas nas idéias de sexos, 

religião ou classe social, por exemplo. “Esse descentramento do mundo corresponde 

um novo recentramento dos sujeitos” (FORTUNA, 1998; [s/n]), desta feita, ligados a 

novos signos culturais, como as práticas de lazer e o consumo dos espaços. 

Assim, no mundo contemporâneo, os sujeitos atribuem sentido ao espaço 

apropriado. Sentido este que diz o que eles são e o seu lugar no mundo. O espaço 

é, deste modo, formado por elementos físicos e simbólicos, e os significados da 

apropriação destes dependem de suas disposições. No caso da Galera da Catedral, 

o uso da praça e a frequência a esta ativam características identitárias que os unem, 

ao mesmo tempo diferenciando-os de outros grupos undergrounds da cidade que 

não a freqüentam cotidianamente.  

[...] Comecei a andar com esses hippies, aprendi a fazer pulseiras, 
mandalas, esses trabalhos artesanais os quais olhei e me apaixonei. 
Logo em seguida a gente teve a iniciação com alguns fumos que 
tinham aqui pela praça, nas redondezas, até porque essa praça é ao 
mesmo tempo de cidadãos e de marginais. Então, nessa época 
“gazeava” várias aulas no Jakson de Figueiredo e vinha conviver 
com os hippies, logo em seguida eu comecei a andar também com 
alguns roqueiros que andavam aqui na frente da catedral. Na 
verdade, não é bem roqueiros, na grande maioria eles escutam rock 
and roll, mas rock and roll diferenciado, progressivo, psicodélico, 
metal, grind [...]32. 

 
 

A citação acima demonstra que o primeiro contato, a primeira 

aproximação com “aquela galera de roqueiros que ficavam ali, bebendo e fumando 

na frente da Igreja” 33, não se deu de forma direta. O processo de ingresso ao Grupo 

da Catedral parece seguir um padrão: ingresso a um grupo visto como desviante, 

que leva a uma circulação pelo Centro da cidade, que por sua vez, possibilita uma 
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 Entrevista de campo, mulher, 23 anos. 
33

 Idem. 
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aproximação por afinidade, seja ela por uma prática desviante (beber, fumar) ou por 

um gosto em comum (pelas artes, um tipo de música, literatura, etc.).  

Essa parece ser a carreira (BECKER, 2008) construída pela maioria dos 

entrevistados, como relatado na citação acima. Em um primeiro momento, a 

inserção em algum grupo de práticas vistas como desviantes, como no caso da 

entrevistada em questão, que tem seu primeiro contato com um grupo de hippies 

que se utilizam da praça como ponto para exposição de sua produção artesanal. Em 

um segundo momento, há interação propriamente com o Grupo da Catedral. 

O mesmo processo se deu com um dos membros mais antigos do grupo, 

que começou a andar na praça aos 14 anos de idade e foi introduzido nele por um 

garçom que trabalhava no Centro da cidade. Filho de pai músico e mãe costureira, 

esse individuo, hoje aos 31 anos de idade é conhecido entre os undergrounds como 

o “poeta marginal”. É também escritor de contos e foi cantor de uma banda de rock 

progressivo. Ele é um dos indivíduos mais antigos do grupo e dentre os sete é o que 

mantém uma maior rede de sociabilidade com outros agrupamentos. 

 A manutenção dessa rede, segundo o mesmo, funciona também como 

estratégia de lazer, uma vez que ser reconhecido como underground, frequentador 

antigo das escadarias da Catedral, ou das antigas, como diriam eles, pode, 

eventualmente, proporcionar algumas vantagens: beber de graça, entrar em shows 

sem pagar ingresso e, até mesmo arrumar uma companhia para a noite. Tudo 

negociado a partir da imagem underground representada e sustentada 

cotidianamente por esse indivíduo que, nessas situações de interação, parece 

acreditar verdadeiramente, não somente em sua representação de um estilo de vida 

underground, mas também que sua plateia está convencida de que sua 

representação é sincera (GOFFMAN, 1985).  

A inserção de outro membro do grupo seguiu a mesma lógica. Deu-se 

através da sua participação em um grupo denominado por ele como de roqueiros. 

Ele diz frequentar o espaço da Praça Olímpio Campos desde a adolescência. É um 

dos mais velhos do grupo e é apontado, pelos demais membros, como a pessoa de 

maior conhecimento musical, literário e cinematográfico de obras que não chegam 

ao circuito chamado de “comercial”. Visto como o intelectual do grupo, responsável 

por “batizar” os lugares e as pessoas com os quais o grupo interage, é apontado 
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pelos demais como “o cara mais cínico, aquele que nunca sabemos ao certo se tá 

falando a verdade”34. 

Durante a pesquisa de campo, foram várias as histórias contadas que têm 

como protagonista este ator underground. Uma delas, presenciada durante a 

pesquisa, será resumida brevemente no último capítulo, direcionado a pensar o 

trânsito do grupo por outros espaços da cidade, para além da Praça da Catedral. 

Foi também por meio de movimentos ligados ao rock que se deu a 

inserção de outros dois membros ao grupo. Um deles fez parte de uma banda de 

hardcore de visibilidade local, durante o final dos anos oitenta, época dos famosos 

FESTICORES.  Ele se apresenta atualmente como artista plástico, apesar de ser 

apontado também como um excelente tatuador, não gosta de ser visto como tal, 

aceitando tatuar apenas amigos mais próximos. Ele é um dos membros mais antigos 

e sua frequência à praça vem desde a década de 80. 

Outro membro do grupo foi skatista, que inclusive chegou a participar do 

cenário nacional de skate como amador. Sua participação no Grupo da Catedral se 

deu, portanto, através da prática do skate nas ruas da cidade. Ele é um dos poucos 

membros a cursar o Ensino Superior, estudante de Letras Francês na Universidade 

Federal de Sergipe, justifica seu ingresso no curso por necessidade de não 

esquecer a língua que aprendeu durante o Ensino Médio, em alguma cidade da 

França. Ele comercializa livros em sua residência, na referida praça e em outros 

espaços que fazem parte de um circuito de lazer underground, como a Rua da 

Cultura, por exemplo.  

Ele não é o único comerciante do grupo. Existe também um fornecedor 

oficial de bebidas, que é vendedor ambulante de cerveja. O referido indivíduo é 

apontado como o fornecedor oficial, tendo em vista que, transita com eles nos 

variados eventos que acontecem na cidade. Concilia, assim, o lazer de ir aos 

eventos ao seu trabalho como vendedor de cerveja em tais locais. O mesmo 

acontece com outros membros que, aproveitam os eventos para comercializar livros 

e discos usados, fazer tatuagens de rena, enfim, aproveitam o publico dos eventos 

que freqüentam para comercializar os produtos mencionados. 
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 Entrevista de campo, homem, 31 anos. 
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                            Fotografia 3: Lazer e trabalho na Rua da Cultura 

 
 

Acervo do autor. 

 

É possível observar que além da inserção no grupo ter ocorrido a partir do 

contato com outros agrupamentos de diferentes estilos (roqueiros, hippies, skatistas) 

também quase a totalidade deles possui um contato íntimo com a arte, se 

apresentado como artistas plásticos, músicos, poetas, atores, ou como 

consumidores de artes. Esse parece ser mais um traço valorizado pelo grupo: o 

conhecimento de obras artísticas que estão fora do circuito de massa, sendo 

consideradas como expressões de arte alternativa. 

O contato com a arte, para uma parte do grupo, se deu no âmbito familiar, 

para outra parte, através do contato com o movimento Punk ou com o 

Anarcosindicalista. Um dos integrantes do grupo é filho de um músico, também 

usuário do Centro noturno da cidade. Outro é filho de uma atriz de visibilidade 

nacional e uma terceira é filha de um artista plástico, sobrinha de músicos populares 

de Aracaju e irmã de um músico de estilo barroco. Nos demais casos, foi o 

envolvimento com os grupos citados, punks ou anarquistas, a porta de entrada para 

o universo artístico. 
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Foi perceptível o fato de que, direta ou indiretamente, todos os 

componentes estão envolvidos com uma produção cultural própria. As fotografias 

abaixo ilustram esse envolvimento e produção artística de alguns dos integrantes do 

Grupo da Catedral. 

 

Figura 3: Quadro do artista plástico César Mamão. 

 
Acervo do autor 

 
 

 

Figura 4: Curta Metragem: Quebra Cabeça 

 
Acervo do Autor 

 
 



56 

 

 

Figura 5: Dóris: Morta-Fome 

 
Acervo do Autor 

 

A primeira imagem é um dos quadros da exposição do artista plástico 

César Mamão, realizada na Galeria Álvaro Santos, que também fica na Praça 

Olímpio Campos. A segunda imagem é o folder de divulgação de um filme estrelado 

por um ator do grupo, apresentado no Festival de Cinema Ibero-Americano, o Curta-

SE, e ganhador de vários prêmios em outros festivais brasileiros. A terceira imagem 

corresponde à produção literária do “Poeta Marginal”, conto onde responde as 

críticas feitas por um poeta regionalista a sua poesia.  
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Todos os componentes do grupo estudado mantêm uma relação de 

proximidade com o universo artístico sergipano, por meio de diferentes práticas: 

literatura (poesia e contos), música (enquanto participantes de bandas), artes 

plásticas e dramaturgia. “Quando eu vinha aqui para o centro, na Catedral, ou vinha 

para a escola e gazeava, eu vinha justamente em busca de cultura”35, ressalta a 

única mulher do grupo.  

São poucas as mulheres que participam ou já frequentaram a Catedral. 

No decorrer da pesquisa foram observadas apenas duas, e apenas uma possui uma 

maior presença e engajamento com o Grupo da Catedral. Em entrevista realizada, 

veio à tona a dificuldade de convivência com o grupo de predominância masculina. 

Segundo a entrevistada, como “o assédio era muito grande”, ela precisou, no início, 

adotar uma postura mais masculinizada, “um pouco mais durinha para não ser tão 

assediada36”. Com o passar do tempo, e “vários nãos depois”, ela alega ter 

conseguido manter uma relação igualitária com os membros masculinos do grupo. 

Apesar disto, para ela, a Galera da Catedral, e esse foi um dos motivos pelo qual 

optou pelo grupo, é o menos machista com relação aos outros grupos dos quais já 

participou.  

 De modo geral, observei que a apropriação da Praça Olímpio Campos e das 

escadarias da Catedral Metropolitana, pelo Grupo da Catedral, tem como base um 

quadro simbólico, construído a partir de em uma memória coletiva que atribui 

importância histórica a este espaço para o universo underground, como também, 

pelas práticas e transformações que sua ocupação permite. Percebi ainda que a 

inserção no Grupo da Catedral segue etapas, que têm a ver com a entrada de forma 

indireta e a ligação mantida por seus integrantes com o universo artístico de 

produção alternativa. 
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 Entrevista de campo. Mulher, 23 anos.  
36

 Idem. 
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2.3 Sociabilidades na Praça Olímpio Campos 

 

Outra característica marcante do Grupo da Catedral é a rede de 

sociabilidade que seus indivíduos mantêm com outros grupos, de práticas 

desviantes ou não, que também freqüenta a Catedral. Além dos hippies e dos 

roqueiros, como já mencionados, eles interagem com “os velinhos que falavam 

sobre política, liam jornais e andavam em galerias” 37.  

Atualmente, segundo eles, esse grupo de membros mais idosos de 

freqüentadores da praça, é o grupo com o qual mantém maior contato. Talvez por 

eles também a utilizarem como ponto de encontro, de onde partem para bares e 

cafés da redondeza. Eles são apontados por alguns membros do Grupo da Catedral, 

como os responsáveis por apresentarem os vernissages como possibilidades de 

lazer. São inúmeras as histórias contadas sobre a presença de membros da 

Catedral nesses espaços, como também incontáveis as histórias que relatam a 

expulsão dos mesmos destes locais. “Os velhinhos ligados à política de Sergipe, 

pessoas ligadas à fundação do PT, eles ficavam do nosso lado discutindo política, 

nossos amigos. Assim, eles nunca se incomodaram em ficar do nosso lado, embora 

não discutíssemos política com eles, eram nossos melhores amigos, conversávamos 

sobre cultura em geral; informantes dos vernissages” 38. 

Outro grupo de interação é dos lavadores de carros. Considerados como 

principais informantes de onde se podia arrumar alguma “coisinha” 39 para comprar. 

Além dos vigias que, conhecedores das práticas do Grupo da Catedral, costumam 

alertar a presença da polícia soprando seus apitos. O grupo também se socializa 

com as mulheres do acarajé, que habitualmente doam os acarajés não 

comercializados, “elas já tiraram a gente da forca várias vezes, davam o resto do 

acarajé” 40.  

Também destaco as prostitutas que fazem “ponto” na Praça Fausto 

Cardoso (em frente ao prédio da Assembleia Legislativa) como outro grupo de 
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 Entrevista de campo. Mulher, 23 anos. 
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 Idem. 
39

O grupo costuma chamar a maconha de “Coisinha”.  
40

 Entrevista de campo. Mulher, 23 anos. 
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interação. Apesar de ficarem em outra praça, tem a Catedral como trajeto para 

chegar a Praça Fausto Cardoso. Assim como os travestis que costumeiramente, 

antes de começar a trabalhar, socializam bebida e cigarros, e outras drogas, com o 

grupo. Como afirmou um dos seus membros: 

As prostitutas são legais. Conheci várias delas e alguns caras tinham 
uns rolos também com elas lá. Conheci a puta mais antiga de 
Aracaju, a Gilda. Os gays que saem do Geruzinho [...]. Lá tinha uma 
casa que só tinha gays e eles saem de lá em direção ao centro 
cruzando as praças à pé de fio dental, até a rua da frente. Então eles 
sempre passavam por aqui, eles insinuavam conhecer alguns mais 
intimamente, digamos assim41.  
 
 

  Nas redondezas da praça existem alguns sebos que vendem revistas, 

livros e discos que também representam espaços de consumo do grupo e se 

constituem como lugares de interação. Estes espaços musicais e literários são 

privilegiados pelos grupos que reivindicam um estilo de vida underground, por 

venderem materiais usados, outra característica da ética underground, que entende 

a compra e venda desse tipo de produto como uma espécie de resistência ao 

consumismo desenfreado do modo de vida capitalista. A localização de tais 

espaços, nos arredores da Praça Olímpio Campos, faz com que os indivíduos dos 

demais grupos undergrounds se desloquem, após as compras, para a Praça da 

Catedral, com intuito de rever a “Galera” e falar das novidades artísticas, do 

calendário de eventos, entre outras informações sobre possibilidades de lazer.     

 Alguns pontos podem ser destacados dessa interação com outros 

frequentadores noturnos da praça. Em primeiro lugar, o contato com outros grupos 

de práticas desviantes, como os flanelinhas e as prostitutas, é selecionado pelo 

Grupo da Catedral como princípio legitimador dentro da ética underground. Além 

disso, é possível observar que este contato levou a assimilação de alguns costumes 

característicos dos grupos com os quais interagem.  

O costume de frequentar vernissages parece ter sido assimilado a partir 

da interação com o grupo mais velho de frequentadores da Catedral, como 
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 Entrevista de campo.Homem, 31 anos  
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mencionado acima. A prática do “mangue42” é apontada como resultado da interação 

com os hippies. Essa rede de relações que o grupo mantém com outros grupos 

undergrounds da cidade, pode ser demonstrada no uso de termos como mangue e 

gig, por exemplo, que são expressões oriundas dos grupos hippie e punk, 

respectivamente.   

Outra característica que destaco, é a capacidade desenvolvida por eles 

de “leituras de situação” (GOFFMAN, 1985), ou seja, ao representarem para outros 

grupos, o Grupo da Catedral se empenha em descobrir informações sobre eles, em 

posse dessas informações leva em consideração o que poderá acontecer. Assim dá 

ao grupo com o qual interage, a ação devida, de modo coerente com seu interesse 

próprio. Como muitas vezes é impossível conseguir informações completas a 

respeito da atividade de outros grupos e indivíduos durante a interação, o Grupo da 

Catedral tende a desempenhar uma representação cínica, visando legitimar sua 

posição como underground (GOFFMAN, 1985). 

 

2.4 Na frente, detrás e nos lados: as escadarias e suas funções  

 

A Catedral é o seguinte, você faz intera para a cachaça, porque 
cachaça é barato, geralmente um pitu com limão, mas na hora de 
beber cerveja, os grupos se formam, se segrega o grupo, se formam 
outros menores. [...] No dia que não quer beber pitu e quer beber 
cerveja, você chama aquele mais próximo, no particular [...] quem 
quer se inserir na roda de cerveja vai para o outro lado da Catedral 
43. 
 
 

Indo além de sua função de acesso, as escadarias da Catedral foram 

resignificadas pelo Grupo como lugar social de encontro, estratégico na observação 

do movimento que acontece na Praça. Assim, escolher um lado das escadarias 

segue uma leitura criteriosa da situação que leva em conta possíveis interações com 

outros grupos e indivíduos, que já se encontrem em umas das escadarias de 

acesso, ou estejam bebendo em algum bar da Praça.  

                                                                 
42

 Outra estratégia desenvolvida pelo grupo para arrecadar dinheiro é a “intera”, que consiste na 
arrecadação de dinheiro, tanto entre eles, quanto com os diversos grupos com os quais interagem, 
para a compra “da bebida da maconha, do álcool”, rotina observada no cotidiano noturno do grupo.   
43

 Entrevista de campo. Homem, 31 anos.  
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 Segundo relatos de membros do Grupo, nos anos de 80 e 90, a 

escadaria principal de acesso a Igreja da Catedral, reunia em seus degraus um 

número bem maior de frequentadores undergrounds comparado com o número 

observado atualmente. Durante a pesquisa praticamente não observei este lado da 

Igreja ocupado pelo grupo, em época áurea, segundo os entrevistados, o número de 

pessoas a beber e fumar neste espaço era maior e mais diversificado. Talvez a 

Galera da Catedral seja, por isso, vista como referência de uma tradição 

underground para diferentes estilos de grupos desviantes. 

As escadarias do fundo da Igreja, assim como as da entrada do lado da 

Tv Benjamin Constant, hoje em dia são as mais freqüentadas pelo Grupo. As do 

fundo44 são acessadas principalmente em dias de chuva, pela existência de um toldo 

nas portas que garante proteção contra chuva. Esse é o lado da Igreja da Catedral, 

privilegiado para práticas ilícitas, por ser a menos visível e, ao mesmo tempo, a que 

possibilita observar a praça como um todo. Enquanto que as do lado da Travessa J. 

Faro, permite uma visão privilegiada dos bares comumente frequentados por outros 

grupos undergrounds, possíveis parceiros para uma boa noitada. No entanto, as 

escadarias de entrada da Tv J. Faro, como se constitui ponto de encontro para 

casais de namorados, pouco é apropriado pelo grupo. Quando usadas, têm como 

função permitir a visibilidade dos bares localizados nesse lado do parque. Estes, por 

não serem comumente frequentados pelos undergrounds, tornaram-se lugar de 

refúgio onde se pode beber e dificilmente ser notado pelos demais.  
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Localizada ao fundo do “Bar dos Ratos”, a “Teia de Aranha de Rute Biruta” 45 

como ficou conhecido entre o grupo o jardim cercado por bancos e delimitado por 

colunas em ruínas, é o “consultório particular” da vidente Rute, uma senhora que 

passa seus dias a jogar cartas e a ler mãos de alguns transeuntes que viraram seus 

clientes. A “Teia de Aranha”, assim como as escadarias da Travessa Benjamin 

Constant, é frequentada por possibilitar uma invisibilidade propícia a não divisão da 

bebida, sobretudo.  

 

Fotografia 4: "Teia de Aranha" 

 
Acervo do autor 

 

“Às vezes a gente tava aqui querendo interar alguma “birita”, um vinho ou 

coisa assim, ai chegava uma galera que não queríamos dividir, ai desdobrava que ia 

para algum lugar, rodeava e ia para a Teia de Aranha”46. Esse espaço periférico da 

praça, assim como as escadarias da entrada da Travessa J. Faro, constituem os 

lugares de refúgio dentro do pedaço Catedral, onde é possível observar o 

movimento da praça e, ao mesmo tempo, ficar isolado do restante do grupo, já que 

nestes trajetos há uma subdivisão do grupo da Catedral, em outros menores, 

formados segundo critérios de maior cumplicidade e gostos particulares.  

                                                                 
45

 Esquina das ruas Capela com a Tv J. Faro. 
46

 Entrevista de campo, homem, 31 anos . 
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Assim como os espaços citados acima, existem outros escolhidos 

estrategicamente por permitirem uma maior privacidade. Essa mobilidade espacial, 

traço característico do grupo, produz trajetos que os levam da praça para outros 

lugares de sociabilidade. No entanto, a representação do grupo no espaço Catedral, 

mostra-se diferente do que acontece em outros lugares, que também são 

sazonalmente apropriados por eles. A Catedral parece ser vista entre eles como um 

prolongamento de suas próprias casas, como dizia um dos sujeitos da pesquisa, 

“aqui é meu quintal” enquanto bebia e fumava descontraidamente em meio a olhares 

de reprovação dos fiéis a adentrarem à Igreja. Neste espaço as representações são, 

sobretudo, do tipo sincera (GOFFMAN, 1985). A Praça da Catedral é um dos 

espaços componentes do circuito de lazer e sociabilidades construído pelo grupo, 

onde eles se comportam como uma equipe coesa e de representações sinceras.   

Um forte sentimento de pertença para com o lugar é observado em todos 

os participantes da Galera da Catedral, que saem de suas casas seguindo em 

direção à Praça da Catedral, pedaço do circuito do grupo onde se traça possíveis 

trajetos em busca de lazer em outros lugares do Centro de Aracaju. “Ninguém é 

doidão em casa, [...] é uma coisa performática mesmo, você sai de casa e em 

caminho à catedral você vai vestindo a sua roupa, seu personagem, apesar de que 

todo mundo aqui é doido mesmo” 47, explica um dos membros ao falar da 

singularidade da representação que acontece na Praça da Catedral, em comparação 

a outros lugares também frequentados pelo grupo. Nesta Praça, eles acreditam 

sinceramente estar vivendo à altura de um estilo de vida autenticamente 

underground.   

Por mais que o Pedaço Catedral seja um espaço público onde circulam 

pessoas que não fazem parte da cena underground, e, por ser o grupo bastante 

visado por estes transeuntes, a proteção dada pelo grupo, o fato de ninguém se 

inserir facilmente nele, proporciona certa invisibilidade aos atos que acontecem 

durante as interações. “Aqui é um grupo de estranhos, então ninguém se insere 

nele, ninguém se aproxima porque, às vezes é ate um pouco tenebroso. O grupo da 

gente é fechado, é uma lenda na verdade48”. 

                                                                 
47

 Entrevista de campo. Homem 30 anos. 
48

 Idem. 
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Essa imagem de “verdadeiros undergrounds” é reforçada pelos seus 

membros. Quando indagados a respeito do que faz uma pessoa ser underground, 

eles ressaltam que é o consumo de drogas ilícitas ou não, o contato com a arte, o 

gosto musical, as vestes, a forma diferenciada de apropriação dos espaços públicos, 

entre outros traços dinâmicos convencionados por eles cotidianamente. 

Na concepção do Grupo da Catedral ser underground é, entre outras 

coisas, demonstrado pela forma de se vestir com roupas mais despojadas, roupas 

mais folgadas, mais sucateadas. É o visual que se apropria de outros estilos 

considerados alternativos, do skatista, do metaleiro, do rockeiro, do punk. No 

entanto, esse visual dito underground tem uma variação de possibilidades que não 

se pode mensurar. Porém, destaco alguns critérios estéticos como o não uso de 

roupas novas com estampas ou com marcas muito visíveis.  

Antigamente, me vestia mais como jovem, hoje, por vários motivos 
como peso, por exemplo, estar mais velho, mim visto de maneira 
mais neutra, nem bem vestido nem mal vestido, com roupas que 
permitam uma mobilidade. Eu posso estar aqui e posso estar num 
teatro, por exemplo, no teatro não estarei tão bem vestido como as 
pessoas de lá, e aqui, essa calça linho essa blusa linho [...] está um 
pouco sucateada, não tem gravata, dá para ir para outros espaços, 
da praça a galerias de arte. Posso ir para galeria por estar de linho e 
posso ficar na Catedral por não estar de terno49

. 

  
 
 

Um exemplo desse processo é observado no relato transcrito acima de 

um dos membros do Grupo que se destaca, justamente, pela vestimenta. Segundo 

ele, quando mais novo, muito pela escolha musical, vestia-se como um típico 

“metaleiro”, de bota, de preto e cabelos longos. Hoje usa linho, camisa formal, 

sapato social, conservando do antigo visual, o gosto pelas roupas desgastadas e os 

cabelos longos (que já não são muitos). O que não impede que em certas ocasiões, 

como em algum evento mais valorizado pelo grupo, venha retomar seu antigo visual, 

adaptado à idade. 

Essa maneira de se vestir tanto leva em consideração a faixa etária, como 

a possibilidade de trânsito para outros espaços, a exemplo das visadas vernissages. 

A má vestimenta, somada a uma postura “não conveniente”, já ocasionou, inúmeras 

                                                                 
49

 Entrevista de campo, Homem 35 anos. 
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vezes, expulsão deles destes espaços. Por isto, a preocupação de uso de roupas 

que possibilitem certa mobilidade espacial.  

A respeito desta mobilidade, ela não se restringe apenas a esses eventos. 

O grupo costuma frequentar outras praças localizadas principalmente na área 

central da cidade. Seja por uma escolha feita no momento, ou por uma combinação 

prévia entre eles, a apropriação de outros espaços públicos também segue os 

mesmos critérios da ocupação da Praça da Catedral. Porém, a ida a cada um 

desses locais acontece por motivos específicos. A Praça Princesa Isabel, apelidada 

por Bujão, é frequentada por eles quando não há intenção de socializar a bebida 

com outros grupos; a Praça Tobias Barreto, por sua vez, torna-se uma espécie de 

self service, onde podem conseguir comida, na “Feira dos Ratos”; a Praça ao lado 

do Ateneu é o lugar de para encontro com um grupo de skatistas; a Praça Camerino 

serve de concentração ao fim dos vernissages. Essa característica nômade do 

Grupo da Catedral será analisada no terceiro capítulo. 
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CAPÍTULO III 

GALERA DA CATEDRAL: TRAJETOS E LÓGICAS DE 
IDENTIFICAÇÃO E OCUPAÇAO NOTURNA DO ESPAÇO URBANO  

 

 

Ao analisar a produção no campo das Ciências Sociais, é possível 

perceber a crescente atenção dada às formas de apropriação espacial praticadas 

pelos diversos grupos urbanos. Combinada com o tempo, a categoria espaço tem 

aberto novas possibilidades de se pensar as interações sociais dos grupos em 

trânsito pelos espaços da cidade, assim como, as diferentes estratégias de 

apropriação destes a partir de diferentes estilos de vida. Os espaços, transformados 

taticamente em lugares, ganham novos significados e funções, muitas vezes 

contrárias ao “espaço tecnocraticamente construído, escrito e funcionalizado” (DE 

CERTEAU, 1994, p. 45). Transformados em lugares, passam a ser vistos como 

parte constituinte das próprias relações sociais, sendo ao mesmo tempo resultado 

dos arranjos negociados entre grupos que os resignificam. 

Neste capítulo, a noite é o tempo; as praças, calçadas, escadarias, portas 

de shows, os lugares, apropriados cotidianamente pela Galera da Catedral que, ao 

atribuírem novos significados e funções a esses “fragmentos inusitados do espaço 

urbano” (ALMEIDA, 2003, p. 17) demonstram duas características do estilo de vida 

underground: o trânsito pela cidade e o contato com diferentes grupos. Acompanhar 

o trânsito desse grupo por diferentes espaços de Aracaju, e as relações mantidas 

com outros grupos, também possibilitou observar as diferenças existentes entre 

formas de representação sincera e formas de representação cínica, como apontadas 

pela teoria dramatúrgica de Goffman (1985).  

Numa tentativa de ligar a representação, seja ela cínica ou sincera, com o 

espaço onde ela acontece, utilizei a família de categorias propostas por Magnani 

(2002) circuito, pedaço, trajeto e mancha. Esse autor propõe um “olhar de perto e de 

dentro” que possibilite perceber as estratégias de construção, manutenção e 

legitimação de circuitos de lazer e sociabilidade praticadas pelos grupos no urbano.  



68 

 

Para entender esse processo de identificação com o espaço, foi 

necessário uma construção analítica do circuito atual frequentado pelo Grupo da 

Catedral. Para tanto, o capítulo foi ilustrado com mapas do Centro da cidade de 

Aracaju, demarcando os trajetos construídos na ligação com o pedaço Catedral e 

com outros pedaços e manchas que juntos compõem o circuito de lazer noturno do 

grupo estudado. A escolha das categorias citadas acima (pedaço, trajeto e mancha) 

na construção de um dado circuito, justifica-se pelo argumento do próprio Magnani 

(2002), ao apontá-las como “uma espécie de modelo, capaz de ser aplicado a 

contextos distintos daquele em que foram inicialmente identificados” (MAGNANI, 

2002)50 por seus estudos. São, portanto, resultado do próprio fazer etnográfico “que 

reconhece os arranjos nativos, mas que os descreve e trabalha num plano mais 

geral, identificando seus termos e articulando-os em um sistema de relações” 

(MAGNANI, 2002) 51.  

 

3.1 Circuitos e Trajetos construídos  

 

As categorias de circuito, pedaço, mancha e trajeto, permitem classificar 

os espaços urbanos apropriados pelo grupo Galera da Catedral, assim como, 

entender a mobilidade espacial experimentada por este grupo. A intenção foi pensar 

o processo de construção de um circuito de lazer e sociabilidade praticado por eles e 

as funções atribuídas aos espaços. 

Magnani (2002) chama de circuito, espaços que têm como característica 

a oferta de um dado serviço ou o exercício de uma prática reconhecida pelo conjunto 

dos seus frequentadores. O circuito representa as possibilidades de lazer construído 

em observação das funções atribuídas ao espaço pelo grupo que o consome.  

Em principio faz parte do circuito uma totalidade dos equipamentos 
que concorrem para a oferta de tal ou qual serviço, ou para o 
exercício de uma determinada prática, mas alguns deles acabam 

                                                                 
50

 MAGNANI, José Guilherme Cantor. De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana. 

Revista brasileira de Ciências Sociais. Jun 2002, vol.17, no.49, p.11-29. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69092002000200002&lang=pt. 
Capturado em 02 de junho de 2009. 
51

 Idem 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69092002000200002&lang=pt
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sendo reconhecidos como ponto de referência e de sustentação a 
atividade. Mais do que um conjunto fechado, o circuito pode ser 
considerado um princípio de classificação. Nesse sentido é possível 
distinguir um circuito principal que engloba outros, mais específicos 

(MAGNANI, 2002, p.24). 

 

A utilização do conceito circuito permitiu visualizar o conjunto dos 

pedaços e manchas pelos quais circulam o Galera da Catedral, por meio dos seus 

trajetos construídos cotidianamente. Segundo Magnani (2002) as manchas são 

pontos de referência para um número diversificado de grupos. Organizadas 

geralmente em torno de um ou mais equipamentos (lazer, comércio, por exemplo), 

possui uma existência estável, tanto em relação à paisagem urbana, quanto ao 

imaginário daqueles que a utiliza. 

As atividades que oferecem e as práticas que propicia são o 
resultado de uma multiplicidade de relações entre seus 
equipamentos, edificações e vias de acesso, o que garante uma 
maior continuidade, transformando-a assim, em ponto de referência 
físico, visível e público para um número mais amplo de usuários 

(MAGNANI, 2002, p.23). 

 

As manchas também podem ser compreendidas como fronteiras 

espaciais, ou seja, lugar de encontro de diferentes agentes e códigos em interação, 

lugar de cruzamentos imprevistos. Delas sabemos dos grupos possíveis de serem 

encontrados e o tipo de serviço oferecido em tal lugar, entretanto, não se pode 

prever com exatidão quais grupos serão encontrados. O que parece, inclusive, 

funcionar como motivação para se freqüentar estes espaços.  

Diferentemente da mancha, o pedaço possui uma existência mais volátil e 

é mais significativo para um grupo, tornando- o quase que invisível na paisagem 

urbana. A categoria pedaço descreve um espaço intermediário entre o público e o 

privado. Refere-se a um determinado território onde redes de relações são 

construídas e que, contudo, não dependem desse espaço físico para existir. Por 

esse motivo, os pedaços muito mais do que as manchas, são mais valorizados 

simbolicamente pelos grupos, sendo até mesmo apropriados como significantes 

identitários. Quando se pensa no pedaço se sabe quem estará lá (MAGNANI, 1998). 
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O pedaço tem uma dimensão simbólica, de modo que seus membros 

poderão carregar consigo o significado deste para outros locais. Os que fazem parte 

do pedaço compartilham de códigos de reconhecimento específicos. Ou seja, para 

ser do pedaço é necessário entender o significado destes códigos e, principalmente, 

ser reconhecido como participante deste. 

Os circuitos, no entanto, não são formados de pontos soltos, de pedaços 

ou manchas que se excluem, antes, são compostos pelas ligações feitas por seus 

usuários ou frequentadores, que circulam neles e entre eles, fazendo arranjos e 

escolhas de acordo com uma lógica própria. Na presente análise, são percebidos 

como uma busca por lazer e sociabilidade, e, em alguns casos, por isolamento do 

grupo. 

Metaforicamente falando, o circuito se assemelha às constelações, área 

intencionalmente definida da esfera celeste que só ganha forma pela ligação das 

estrelas que a compõem. Assim como as constelações, os circuitos só ganham 

forma pelas ligações feitas, pelos pesquisadores, na observação dos trajetos 

construídos pelos grupos. Servindo de elo entre os pedaços e manchas, os trajetos, 

delimitam intencionalmente os espaços da cidade que taticamente (DE CERTEAU, 

1994) são transformados em lugares (manchas e pedaços) de manutenção das 

redes de sociabilidade, assim como, podem ser vistos como características 

espaciais de identificação para os grupos. “O circuito comporta vários níveis de 

abrangência e a delimitação de seu contorno depende das perguntas colocadas pelo 

pesquisador” (MAGNANI, 2002; 28).  

Falar em circuito é também falar de movimento e de deslocamento 

espacial. Essa mobilidade praticada pelos diversos grupos urbanos é elaborada de 

acordo com as experiências destes. No caso desse estudo, as vivências noturnas do 

Grupo da Catedral. A ligação ou deslocamento entre esses espaços são escolhas 

racionalizadas, feitas pelos indivíduos e grupos que ao se deslocarem pelos espaços 

da cidade constroem trajetos, que podem ser entendidos como o seu fluxo ou 

deslocamento entre os pedaços ou manchas do circuito. 

 “Assim, a idéia de trajeto permite pensar tanto uma possibilidade de 

escolhas no interior das manchas, como a abertura dessas manchas e pedaços em 

direção a outros pontos no espaço urbano e, por consequência, a outras lógicas” 
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(MAGNANI, 2002; 25). Esse movimento entre os espaços implica também em uma 

mudança comportamental, ou seja, diferentes performances em diferentes espaços. 

Entendido neste trabalho como mobilidade espacial noturna, os trajetos 

da Galera da Catedral são construídos levando o grupo a manter interações com 

outros espaços e grupos, undergrounds ou não, com os quais se relacionam e 

mantêm suas redes de sociabilidades. O contato com os mais diversos grupos, 

experimentado no trânsito, pelos espaços da cidade, a marcação das diferenças 

entre os diversos grupos componentes da cena underground de Aracaju, é mais 

bem compreendida quando se tem uma visão completa dos espaços que, ligados 

pelos trajetos, dão forma ao circuito de lazer e sociabilidade vivenciado pelo grupo 

estudado.  

A pergunta feita na delimitação do circuito do Grupo da Catedral, 

apresentado graficamente abaixo, foi: quais os espaços de lazer e sociabilidade do 

centro da cidade de Aracaju servem de cenário para as representações, sejam elas 

sinceras ou cínicas (GOFFMAN, 1985), de um estilo de vida underground, para o 

grupo. Foram identificados onze espaços da cidade que em conjunto compõem o 

circuito de lazer e sociabilidade do Grupo da Catedral.  

Figura 6: Delimitação do Circuito underground da Galera da Catedral 

 
Retirado do Google Maps  
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Dos espaços demarcados no mapa, foram classificados como pedaço para o 

Grupo da Catedral, a Praça Olímpio Campos (A), já analisada no segundo capítulo, 

e a Praça Princesa Isabel (B), e como manchas, Rua da Cultura (C), Bar do Palito 

(D) e uma calçada localizada na R. Mns. Silveira, entre a Praça Almirante 

Tamandaré e Praça Graccho Cardoso (E), Praça Tobias Barreto (F) Yazigi (G), 

SESC (H), Biblioteca Epifânio Dória (I), Sociedade Semear (J) e Galeria Álvaro 

Santos (K).   

Pode-se então afirmar que o circuito praticado pelo Grupo da Catedral, 

acima esboçado, corresponderia ao que Magnani (2002) denomina de circuito 

específico, uma vez que está inserido, embora não em sua totalidade, a um circuito 

principal, significativo para outros grupos que reivindicam estilos de vida 

underground: punk, anarcopunck, headbangers, entre outros. A Praça Olímpio 

Campos (A) e a Rua da Cultura (C) compõem um circuito principal underground da 

cidade de Aracaju, já os pontos D, E, F, G, H, I, J e K, correspondem a espaços de 

um circuito especifico construído e praticado pela Galera da Catedral. 

Entretanto, devemos nos atentar para a possibilidade de um mesmo 

espaço ter funções diferentes para diferentes grupos. Assim, uma mancha para um 

grupo, pode representar um pedaço para outro. Como exemplo dessa duplicidade de 

sentido que pode ser atribuído aos espaços, por diferentes grupos, temos o espaço 

E (calçada localizada na R. Mns. Silveira, entre a Praça Almirante Tamandaré e 

Praça Graccho Cardoso), que corresponde a uma mancha de socialização para o 

Grupo da Catedral, enquanto que para o grupo Resistência representa um pedaço 

de um circuito específico de prática skate. O mesmo acontece com o Bar do Palito 

(D).É uma mancha de socialização para o Grupo da Catedral e um pedaço de um 

circuito específico para os headbangers.  Além dessas manchas, temos as galerias 

de arte e os espaços de vernissages, que podem ser inseridos no circuito do Grupo 

da Catedral como manchas de lazer. 

Para fins de análise, dividiremos o circuito do grupo estudado em três 

circuitos menores, construídos em observação das funções atribuída aos espaços 

pelo grupo, as lógicas que delimitam esses circuitos menores e os interesses 

elaborados cotidianamente pelo grupo. São estes: Circuito e Sociabilidade, praticado 

objetivando a interação com outros grupos, que representa o maior dos circuitos; 
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Circuito e Isolamento, buscado com intuito de práticas introspectivas e de não 

interação, ao menos com os grupos habituais; Circuito e Eventualidade, ativado, 

como sugere o nome, eventualmente, visando principalmente o lazer e o consumo 

gratuito de bebida.  

  

3.2 Circuito e Sociabilidade 

 

Conforme salienta Magnani (2002), os circuitos não são compostos 

necessariamente de espaços fechados que ofereçam algum tipo de serviços ou 

disponibilidade de equipamentos específicos. Também fazem parte de um circuito, 

fragmentos do espaço urbano, como calçadas que apesar de não oferecerem 

qualquer tipo de serviço, são apropriados pelos grupos, passando a ser espaços 

legítimos e, portanto, reconhecidos como parte de um circuito.  

 

Figura 7: Circuito de Sociabilidade 

 
Retirado do Google Maps  
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Como exemplo desses fragmentos do urbano, podemos mencionar a 

mancha (B), uma calçada em particular, localizada no centro da cidade próxima ao 

Colégio Ateneu Sergipense, que durante anos fez parte do circuito específico para 

um grupo skatista da cidade. Esta calçada se configura como pedaço para o Grupo 

Resistência, enquanto que a Galera da Catedral a tem como possibilidade de 

interação, não havendo, dessa maneira, a regularidade observada nos primeiros – 

os skatistas.  

É observado, portanto, que a mesma calçada tem representações 

diferenciadas para os grupos. Para os skatistas, faz parte do circuito rotineiro; para 

Galera da Catedral, faz parte de um circuito menos expressivo. Esse fragmento do 

urbano foi sendo transformado em espaço legítimo para práticas de um estilo de 

vida underground, como também, como espaço de sociabilidade entre esses dois 

grupos52. É interessante mencionar que assim como o Grupo da Catedral se desloca 

até o pedaço skatista, os skatistas também costumam frequentar o pedaço Catedral, 

conforme pode ser percebido na foto abaixo, que foi tirada por um dos membros do 

Grupo da Catedral. 

Fotografia 5: Skatista do Resistência no Pedaço Catedral 

 
MORAES, 2011. 

                                                                 
52

 Esse pedaço, composto por duas praças e uma rua terá sua posição dentro do circuito modificada 
por conta dos conflitos, muitas vezes violentos com a presença de arma de fogo, ente a grande 

equipe formada pelos sketistas e os freqüentadores da catedral, como a torcida organizada 
Esquadrão Colorado, TEC, de um clube de futebol local, que aos fins das partidas no estádio de 
futebol Lorival Batista, cruzavam as referidas praças rumo aos bairros Industrial e Dezoito do Forte. 

Após alguns embates violentos entre os torcedores organizados e a equipe formada pelos skeitistas e 
freqüentadores da catedral, esse espaço foi sendo gradativamente evitado em dias de jogos, hoje 
poucas vezes é freqüentado por ambos os grupos. Ressaltando ainda que esse conflito violento com 

outro grupo se resume a tal torcida.  
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Essa mesma lógica de ocupação dos espaços visando a interação, 

também pode ser observada em outros locais, porém com significações 

diferenciadas. É o que acontece em relação à Praça Tobias Barreto (D). Pelo fato 

desta ser palco de uma tradicional feira de comidas típicas e artesanato, foi incluída 

em um projeto chamado Freguesia, patrocinado pelo Governo do Estado, que tem 

como intuito promover shows em praças e feiras livres da capital.  Essa Praça é 

apropriada pelo Grupo da Catedral não pelo fato de ser palco para shows, mas por 

possibilitar a prática do “mangue”, ou seja, arrumar algum dinheiro, pedindo aos 

consumidores das diversas barracas de comida ou aos próprios vendedores, que 

quando não dão colaborações em dinheiro, ao menos “dividem o lanche, ou resto 

dele”. Por esse motivo foi renomeada pelo grupo como “Feira dos Ratos”. Como diz 

um membro do grupo, “sendo que os ratos somos nós” 53.  

Ao observar a movimentação do grupo na Praça Tobias Barreto, percebi a 

existência de uma divisão de tarefas entre eles. Tem o que se preocupará em 

comprar mais bebida, sobretudo, a cachaça, a mais barata possível. Caso sobre 

algum dinheiro, compram também algum refrigerante que venha a ser misturado a 

cachaça. A pessoa escolhida para arrumar a bebida, fica isenta de ter de procurar 

comida e arrecadar algum dinheiro para consumos adicionais. 

Essa prática do “mangue”, como já salientado anteriormente, tem relação 

com o contato com grupos hippies. Mas, diferente dos hippies, que vendem seus 

artesanatos aos turistas e frequentadores dos diversos espaços onde transitam, o 

Grupo da Catedral adaptou tais técnicas de venda ao seu universo de produção 

artística. Deste modo, em substituição do artesanato, vendem suas produções de 

contos, de poemas ou fazem tatuagem de rena ou comercializam discos e livros 

usados ou mesmo pedem diretamente dinheiro para comprar o que chamam de 

“quite birita54”: cigarros e bebida barata.  
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 Entrevista de Campo. Homem, 31 anos. 
54

 Entrevista de Campo. Homem, 33 anos. 
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Fotografia 6: Pratica do Mangue - Tatuagem de Rena 

 
Acervo do Autor 

 

 

 

 

   Fotografia 7: Pratica do Mangue - Venda de discos e livros 

 
Acervo do Autor 
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Assim como fazem na Praça da Catedral, o grupo se junta aos moradores 

de rua e cuidadores de carro que participam das chamadas “interas55”. Nesses 

momentos, tais grupos agem como uma só equipe, que dirige a sua representação 

aos demais frequentadores das Praças Tobias Barreto ou Catedral, para arrumar 

dinheiro para comprar algo para o lazer da noite.  

 Outra peculiaridade da Praça Tobias Barreto que atrai o Grupo da Catedral, é 

a existência de pontos acessíveis de energia elétrica. Em alguns canteiros foram 

instaladas tomadas onde os vendedores da feira ligam as lâmpadas de iluminação 

das barracas de comida. Essas tomadas, após negociação com os vendedores, são 

utilizadas pelo grupo para ligar rádios portáteis onde são reproduzidas fitas cassete 

com gravações de bandas de músicas alternativas, sobretudo de hardcore e punk 

rock, capazes de transformar a praça em um espaço para representações 

dançantes, os chamados polgs56, movimentos aparentemente desconexos que 

simulam um conflito inexistente. 

Fotografia 8: O "Polg" 

 
Acervo do Autor 

 

                                                                 
55

 As contribuições em dinheiro para se comprar algo. 
56

 Um tipo de dança da música hardcore. 
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Diferente de outras Praças frequentadas pelo Grupo da Catedral, a Praça 

Tobias Barreto não possibilita o consumo de drogas ilícitas. Por ser bastante 

frequentada nos fins de semana por famílias e turistas, ela é constantemente 

visitada pela força policial, que por conta da música e da dança, “sempre acabam 

parando e revistando57” o grupo, o que não é observado em outros locais, como na 

Praça Princesa Isabel. Essa diferença de tratamento pode ser interpretada pelo fato 

de que enquanto a Praça Santa Isabel é localmente reconhecida como lugar de 

marginalidade e consumo de drogas, que aglomera mendigos e delinquentes, o que 

faz com que a presença do Grupo não seja percebida como problemática. Já na 

Praça Tobias Barreto, a situação é inversa. Por oferecer equipamentos de lazer 

direcionados às famílias e ao turismo, aglomera nas noites de fim de semana um 

grande número de frequentadores que se diferenciam em muito do Grupo em 

questão.  

 “Tirando os mendigos, alguns comerciantes e frequentadores, eles não 

gostam da gente aqui não”, comenta um dos entrevistados sobre sua presença na 

Praça Tobias Barreto. Ele complementa “quando a gente chega aqui e faz a maior 

bagunça, no bom sentido, os vendedores ficam incomodados com nossa presença. 

Eles acham que afasta os clientes58”.  

Durante a pesquisa observei uma abordagem policial ao Grupo. Já 

passava das 20 horas de uma sexta feira, quando alguns membros do Grupo se 

encontravam bebendo e conversando como de costume, nas escadarias da 

Catedral, quando foram informados, por um estudante que a freqüenta 

esporadicamente, que haveria uma apresentação musical na Praça Tobias Barreto. 

Automaticamente, o grupo como um todo decidiu se deslocar até a referida praça 

com intuito de ver a apresentação musical, que era uma banda local de pífanos. 

Seguindo em direção oeste, pela Travessa J. Faro rumo à R. Santa Luzia, de lá até 

R. Duque de Caxias onde se localiza a Praça.  

Ainda na Rua Santa Luzia encontraram com o grupo de skatista 

Resistência e juntaram-se ao grupo no trajeto rumo à Praça Tobias Barreto. Ao 

chegarem, sobre o olhar questionador dos demais frequentadores que estranharam 
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 Entrevista de campo, homem, 30 anos. 
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 Entrevista de campo, mulher, 23 anos. 
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a presença deles, acomodaram-se em um dos canteiros que oferecia energia 

elétrica. O grupo de skatistas, munidos de um aparelho portátil de som, tratou de 

ligar seu equipamento e começou a fazer manobras de skate nos canteiros da 

praça. O show ficou em segundo plano para o Grupo. 

 O canteiro apropriado pelo grupo logo reuniu ao seu redor os mendigos e 

os flanelinhas com os quais tanto os skatistas como os da Galera da Catedral, 

mantinham relações. Em minutos estava organizada a festa. Bebidas, cigarros e 

comidas possibilitavam a sociabilidade desses diferentes grupos considerados 

desviantes. Entretanto, a festa improvisada não agradou a todos. Os organizadores 

do Projeto Freguesia sentindo-se incomodados com a presença e a manifestação 

provocada pelo encontro, recorreram a polícia argumentando que o barulho e a 

aglomeração de pessoas próximas ao palco onde se apresentava a banda, estavam 

atrapalhando o projeto.  Os policiais vieram, revistaram a todos, mas, só 

conseguiram deslocar o grupo para outro canteiro mais distante do palco principal.  

O interessante é que esta e outras abordagens que presenciei foram de 

certa maneira negociadas com o Grupo, que se negou a se retirar dos lugares, ou 

mesmo desligar o som, alegando que estavam em local público e que assim como 

os organizadores do Projeto, nesse caso, tinham todo o direito de usarem a praça 

como espaço de lazer. Passada a tensão inicial da abordagem, a gig improvisada 

adentrou a madrugada silenciosa da Praça.  

Outro espaço que faz parte do circuito de lazer do grupo Galera da 

Catedral é o Mercado Talles Ferraz, mesmo antes da implementação do Projeto Rua 

da Cultura59 no local. Seja pela oferta de serviços, sobretudo, por ser o espaço do 

centro “onde se encontravam os últimos bares abertos60”, assim como, por permitir o 

exercício de certas práticas ilícitas, ou vistas como desviantes, o Mercado Talles 

Ferraz já se configurava como cenário de “noitadas memoráveis entre travestis, 

                                                                 
59

 A Rua da Cultura inaugurada em setembro de 2002 por iniciativa da Cia. De Teatro Stultifera Navis, 
objetivou, segundo seus organizadores, a divulgação da produção artística local, além de chamar a 
atenção para o abandono do Teatro Ateneu pelo governo local. A Rua da Cultura continuou a ser 

realizada neste espaço até o ano de 2003, por conta de reclamações dos moradores, ao menos foi a 
justificativa oferecida na época, foi transferida para o centro histórico de Aracaju na praça de eventos 
do então remodelado Mercado Tales Ferraz.  
60

 Homem, 32 anos 
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putas e boêmios veteranos61”, que comungavam suas experiências com o Grupo da 

Catedral. 

A foto abaixo ilustra uma dessas práticas vistas como desviantes. Tirada 

por um integrante do grupo62, numa das noites consideradas imemoráveis pelo 

grupo, demonstra o grau de interação que a Galera da Catedral estabeleceu com 

outros grupos de práticas desviantes, no caso em questão os travestis. Os 

entrevistados relatam várias histórias vividas pelo grupo que tem como cenário o 

Mercado Central de Aracaju, até então não revitalizado. Personagens marginais do 

Centro como “Madona”, travesti que efetuam pequenos delitos como furtos e roubos, 

entre outros, mantêm interação com os sujeitos desta pesquisa.  

 

Fotografia 9: "Sociabilidades" Noturnas 

 
MORAES, 2010 
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 Idem 
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 Mulher, 23 anos. 
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Com a mudança do Projeto Rua da Cultura para a área entre os 

Mercados mencionados, também se observou uma mudança de frequentadores e 

grupos. Os “mendigos, putas, travestis e boêmios”, público predominante das noites 

do Centro, passou a dividir o espaço em questão com novos grupos de práticas 

desviantes em busca de lazer. Acontecendo todas as segundas-feiras à noite, com 

apresentações artísticas como música, teatro, mostra de vídeo, exposição de fotos, 

entre outras atividades, o Projeto Rua da Cultura se caracteriza para o Grupo da 

Catedral como uma mancha onde se pode manter e revitalizar diversas redes de 

socialização com grupos diversos. 

É importante mencionar que as próprias atrações da noite darão 

indicações de quais grupos serão encontrados naquele dia. Por exemplo, se é dia de 

apresentação de alguma banda de reggae, os hippies e rastafáris da cidade serão o 

público predominante; se é dia de rap, o movimento hip-hop se fará presente; se 

heavy metal, os headbangers da cidade serão o público mais presente. Já a Galera 

da Catedral por estar, principalmente, à procura de possibilidades de bebida e 

diversão, serão sempre vistos nas segundas-feiras à noite, no Projeto Rua da 

Cultura, pouco importando a atração a se apresentar.  

Diferente do que acontece no pedaço Catedral, onde os membros do 

Grupo tendem a agir como uma grande equipe de representação coesa e sincera 

(Goffman, 1985), na mancha Rua da Cultura, o que se observa é a fragmentação do 

grupo. Nela, a presença dos membros na grande equipe de representação, o que se 

observa é uma fragmentação do Grupo da Catedral em outros menores. Essa 

subdivisão pode ser entendida como mais uma estratégia praticada por eles para 

facilitar a interação com os demais indivíduos e grupos que a frequentam.   

Vistos como “parceiros” que podem possibilitar tanto a mobilidade para 

outros espaços, como o consumo de bebida e outras drogas, as representações na 

mancha Rua da Cultura tendem a ser do tipo cínica, visando principalmente a 

legitimação de um estilo de vida underground capaz de garantir outra rodada de 

cerveja, ou qualquer outra vantagem, como uma carona para casa, por exemplo. Se 

permanecessem juntos como uma única equipe, essas possibilidades seriam 

bastante reduzidas, muito por conta dos custos do consumo. Diferente de como 
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acontece em outros espaços, essa subdivisão temporária do grupo não segue 

necessariamente uma lógica afetiva. É ditada pelas circunstâncias.  

É possível mencionar, ainda, que na mancha Rua da Cultura, pela 

existência de vários agrupamentos sociais que solicitam uma identidade 

underground, as representações dos membros do Grupo da Catedral por sofrer uma 

maior cobrança. Elas tendem a ser do tipo cínica: objetivando muito menos uma 

legitimação de um estilo de vida underground, e sim, vantagens noturnas que essas 

interações possam proporcionar. Não afirmando, com isso, a inexistência de 

representações sinceras nesta mancha, apenas que, pelos motivos citados, há uma 

predominância de representações que visam um fim imediato, a bebida e a noitada. 

O Bar do Palito, localizado na Avenida Pedro Calazans, no trecho entre 

as Ruas Divina Pastora e Geruzinho, também no Centro, constitui-se como outra 

mancha de lazer acessada no intuito de interação com outros grupos. Esse bar é 

frequentado pelo grupo geralmente às sextas - feiras, pelo fato de ser esse o dia em 

que vai ao ar às 20h, pela Rádio Aperipê FM, o Programa de Rock. Apresentado por 

um representante da cena underground local, esse programa deriva dos zines que o 

mesmo produziu nas décadas de 1980/ 1990, hoje transformado em blog que leva o 

mesmo nome do antigo zine: Escarro Napalm. Até início de 2011, o proprietário do 

referido bar disponibilizava rádios nas mesas para que os frequentadores ouvissem 

o programa, aglutinando-se nesse espaço principalmente os grupos de heavy metal, 

que o tinha como pedaço.  

O Grupo da Catedral incorporou esse pedaço heavy metal em seu 

circuito, justamente por possibilitar o encontro entre os dois grupos. Como também, 

porque costumavam frequentar o bar às segundas - feiras após a Rua da Cultura, 

muitas vezes por intermédio dos heavy metal, que convidavam alguns membros do 

grupo com os quais mantêm maior vínculo. Entretanto, foi observada durante a 

pesquisa de campo, a utilização desse espaço em outras circunstâncias, em geral 

quando estão com algum dinheiro extra, que possibilitaria o consumo de cerveja e 

não de cachaça.  

A ida a bares do circuito, como o Bar do Palito, se faz quando há uma 

excedente de dinheiro por parte de algum membro do grupo, que acaba convidando 

os demais, pagando todo o consumo da noite. Claro, que não dispensam toda e 
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qualquer “intera” disponível. Essa é uma característica das práticas do Grupo: 

quando estão com dinheiro não privam de gastá-lo com seus companheiros, 

principalmente, pelo fato de que há uma expectativa de reciprocidade.  

É importante ressaltar, ainda, que para um bar poder ser eleito como 

parte do circuito da Galera da Catedral, precisa ter alguns pré-requisitos. O Bar do 

Palito é escolhido, por ter cerveja gelada e barata, além de haver a possibilidade de 

se deixar “algumas no prego”63 e ser próximo da Rua Geruzinho, onde se é possível 

conseguir outros tipos de drogas.  

Assim, como salienta Magnani (1998) a cerca da efemeridade das 

manchas, o que pode ser observado é que a constante eleição de outros bares de 

socialização para o grupo se deve muito pelo fato do desgaste da relação deles com 

os proprietários ou frequentadores. Esse processo começa a ser observado no bar 

em questão, por algumas dívidas não honradas, desta vez não por parte do Grupo 

da Catedral, mas pelo pessoal do heavy metal, que costumavam promover festas 

naquele espaço, pondo todo o consumo na conta de um deles. Um dia a conta não 

foi paga, o que levou o proprietário a restringir os benefícios concedidos: passou a 

não disponibilizar os rádios nas sextas-feiras, assim como a proibir a venda a crédito 

e o uso dos sons dos carros. Como os dois grupos são confundidos como um só 

naquele espaço, o grupo da Catedral também foi penalizado. 

Em suma, os espaços mencionados nesse subcapítulo funcionam para o 

Grupo da Catedral como espaços privilegiados de manutenção das redes de 

sociabilidades mantidas pelo grupo. Contudo, são observadas diferenças de 

representações dentro eles. Quando em interação com o grupo de skatista, o Grupo 

da Catedral tende a ter representações mais sinceras, sendo também o grupo com 

os quais mais transitam pela cidade. Entretanto, as representações nas manchas 

Rua da Cultura e Bar do Palito, tendem a ser do tipo cínica, visando, sobretudo, 

alguma vantagem noturna. Assim como no pedaço Catedral, na mancha de 

interação com os skatistas, os membros do grupo da Catedral se mostram 

convencidos da existência de um estilo de vida underground, e que os mesmos são 

representantes legítimos deste.          
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 Entrevista de campo, homem, 35 anos. 
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3.3 Circuito e Isolamento 

 

A Praça Princesa Isabel, localizada no Bairro Santo Antônio, em frente ao 

cemitério São Benedito e Santa Isabel, foi renomeada pelo grupo como Praça do 

Bujão. Ela representa outro espaço escolhido pela Galera da Catedral em momentos 

que eles não querem interagir com os demais grupos que costumeiramente 

frequentam a Praça Catedral. “Nos deslocamos até o Bujão quando não queremos 

dividir a bebida com os outros grupos” afirmou um dos membros apontado como 

responsável por ter apresentado a Praça Princesa Isabel aos demais.  O que pode 

ser explicado, pelo fato do mesmo morar próximo da referida Praça e frequentar a 

mesma “para beber com os mendigos que não ficam enchendo meu saco”64, afirmou 

entre risos.  

Desta forma, assim como acontece em outros espaços apropriados pelo 

grupo, a Praça Princesa Isabel tornou-se parte do circuito a partir do uso de um de 

seus membros. Como apontado acima, neste espaço o grupo interage com os 

flanelinhas que trabalham guardando e lavando carros e os mendigos que tem a 

Praça como morada noturna. Na Praça Princesa Isabel também costumavam tomar 

o famoso sopão distribuído por alguns evangélicos para os moradores de rua. Como 

o grupo acabava se misturando a eles, recebiam a sopa que tomavam com bebida 

que arrumavam na noite. Depois de algum tempo, e segundo alguns dos mendigos, 

por conta do grupo da Catedral, o “sopão do bujão”, como ficou conhecido, parou de 

ser distribuído naquela localidade, fato que não provocou nenhum conflito entre os 

grupos.  
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 Entrevista de campo, homem, 31 anos. 
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Figura 8: Circuito e isolamento 

 
Retirado do Google Maps 

 

É interessante observar o grau de interação mantido entre o Grupo da 

Catedral com os moradores de rua, considerados parceiros de noitadas com os 

quais dividem bebidas e outras drogas, chegando alguns a dormir entre eles. Foram 

vários os relatos desse tipo. Após uma noitada de bebida contam que acabam 

dormindo no lugar onde estavam. A Praça Princesa Isabel pode ser classificada, 

como um pedaço dentro do circuito de lazer do grupo.  

 

Fotografia 10: P. Princesa Isabel: O grupo e os moradores da praça

 

Acervo do Autor 
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Por conta do abandono e da má iluminação, a praça foi eleita pelo grupo 

como lugar para consumo de drogas sem serem perturbados pela polícia, com já 

mencionado. A relação do grupo com a polícia pode ser considerada amena, já que 

os mesmos não são costumeiramente abordados pela força policial, que acaba 

ignorando-os ou tolerando a presença deles, principalmente quando não há 

reclamações de outras pessoas.  

Quando questionados sobre a relação deles com a polícia, informaram 

que quando abordados, se apresentavam como “músicos ou qualquer coisa desse 

tipo que eles nem ligam, é só ter barba, meu caro, que eles nem pedem a 

identidade”65, salientou um dos membros ao dizer que o visual acaba ajudando 

nessa relação com a polícia, “eles já nos conhecem”66.  

Por estar localizada em frente a um cemitério, a Praça Princesa Isabel 

costuma ser também usada para ritos afro-religiosos, muitos deles realizados com 

oferendas de comida, bebida, cigarros e velas. Isto é mais um atrativo para o grupo. 

“Às vezes elas deixam aí, quando nós estamos sem dinheiro vamos lá e pegamos a 

bebida e os cigarros, na verdade não só quando estamos sem dinheiro é só ter uma 

bebida que pego, elas dizem que sou filho de tranca rua, então [...]67”. Legitima o 

entrevistado sobre a sua atitude, entre sorrisos.  

A Praça P. Isabel também facilita a volta para casa de alguns membros 

“agregados” que vão se incorporando ao grupo durante a noite e que moram em 

outros bairros da cidade. Por ter um ponto de taxi lotação que funciona 24 horas, 

essa praça acaba sendo, muitas vezes, o ponto final da noitada, além de ser 

próxima das residências dos demais, facilita a volta para casa de outras pessoas 

que, costumeiramente, após algum evento, se reúnem ao grupo. A Praça P. Isabel 

representa para a Galera da Catedral o pedaço onde podem ficar isolados dos 

demais grupos undergrounds, que praticamente não a freqüentam. Ao mesmo 

tempo é ponto estratégico facilitador do trajeto de volta para casa, seja dos que vão 

se servir do serviço de táxi, como também dos que farão o trajeto a pé, esses por 

morar nas proximidades da praça, costumam prolongar a conversa até o nascer do 
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 Entrevista de campo, homem, 31 anos. 
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 Idem. 
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 Entrevista de campo, homem, 31 anos. 
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sol e a mudança de paisagem e de usuários da cidade que surgem com o 

amanhecer.  

Além da Praça P. Isabel, existem outros pontos da cidade que são 

ocupados pelo Grupo visando o não contato com outros. Em geral, praças próximas 

à residência de algum membro que tenha legitimidade suficiente para eleger novos 

espaços possíveis de serem anexados ao seu circuito. É o que acontece com a 

Praça da Bandeira, por exemplo. Localizada próxima a Praça Olímpio Campos é 

acessada no Carnaval e em dia de desfiles cívicos como lugar de isolamento de 

onde podem ter uma visão da manifestação dos eventos e, ao mesmo tempo, se 

manterem isolados dos demais grupos. Para tanto, costumam escolher um ponto da 

praça de menor movimento, seguindo a mesma lógica de ocupação da “Teia de 

Aranha”, do Pedaço Catedral, beber e observar o movimento sem serem 

incomodados pelos demais grupos.  

 

3.4 Circuito e Eventualidades 

 

Além do trânsito pelos espaços localizados no centro da cidade, é 

característico do grupo da Catedral o fato de se deslocarem para locais mais 

distantes da cidade, e até fora dela, onde acontecerão eventos específicos, sem que 

seja necessariamente para consumi-los. Nestes casos, costumam apenas se 

aglomerar em alguma calçada em frente ao espaço onde acontece o evento, sem 

chegar a participar dele. Em geral, permanecem por lá, expondo discos e livros, 

bebendo e se relacionando com os mais variados grupos e indivíduos que se 

encontram no local.  
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Figura 9: Exemplo de Circuito e eventualidades  

 
Retirado do Google Maps 

 

Podemos considerar essa postura como uma estratégia dos membros do 

grupo, que por serem conhecidos por vários grupos de práticas desviantes, muitas 

vezes são convidados a permanecer gratuitamente nos eventos. Na verdade, 

durante a realização do trabalho de campo não foi presenciada nenhuma situação 

em que tiveram de pagar o ingresso em algum show. 

Seja por convite da organização, ou de um membro de alguma banda que 

está se apresentando, ou mesmo burlando a segurança, eles dão um jeito de entrar 

sem pagar. “Eu nem queria entrar, mas o cara fez aquela confusão dizendo que eu 

não podia ficar de fora que acabei entrando, mas tava uma porcaria, prefiro ficar 

aqui fora68”, relatou um deles por ocasião de um show de heavy metal. 

Reconhecido como “o poeta underground da Catedral”, este indivíduo 

sabe utilizar muito bem dessa identificação como desviante na interação com outros 

grupos que também reivindicam o desvio como característica indenitária. Os grupos 

mais novos consideram os frequentadores da Catedral, muito por serem mais velhos 

na cena, como uma espécie de espelho de um estilo de vida underground a ser 
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 Entrevista de campo, homem 31 anos. 
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copiado. Sendo assim, qualquer contato com eles pode ser tido como uma 

referência underground vista de forma positiva.  

 

      Fotografia 11: “Fragmentos do Urbano”: Calçada apropriada pelo grupo após um 
show de Hadcore 

 
Acervo do Autor 

 

Valorizado como um status de prestígio, a comunicação com os membros 

da Catedral é para outros grupos um considerado como um rito de passagem, um 

processo de reconhecimento. Dai os convites para entrarem de graça nos shows 

organizados por esses grupos, o pagamento de bebida e uma série de vantagens 

que o Grupo da Catedral acaba tendo, por serem reconhecidos localmente como 

ícones de um estilo. Entretanto, ser visto como desviante dentro da lógica 

underground, acarreta manter uma postura condizente com a imagem reconhecida 

entre os indivíduos e grupos com os quais interagem nos espaços públicos da 

cidade.   

O excesso de bebida, o consumo de drogas, o vestuário aparentemente 

desleixado, a postura irônica, entre outros traços selecionados como característicos 

dessa estética ou ética underground são, a todo tempo, observados e cobrados. Por 

isso, a manutenção de uma postura condizente com um estilo de vida desviante é 

feita cotidianamente, com ênfase na participação nas manchas de lazer, de intenso 
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contato com outros grupos que também reivindicam alguma identificação com o 

estilo de vida underground.  

Nos pedaços, essa marcação de diferenças não se faz tão presente, por 

conta de que neles as posições dos membros já estão bem definidas, não havendo 

necessidade, de forma tão clara como nas manchas, da legitimação por meio de 

uma representação. Isso pode ser percebido, por exemplo, na maneira de se vestir. 

Nos pedaços a marcação pelo visual se torna desnecessária, já nas manchas há 

uma escolha mais criteriosa do que usar, que visa justamente, não ser confundido 

como membro de outro grupo. 

A preocupação com uma postura correspondente a um estilo de vida 

underground e a cobrança de uma estética, pode ser ilustrada em uma experiência 

particular ocorrida na Casa do Rock, espaço para shows ditos alternativos, 

localizada na praia da Aruana, zona sul da cidade. Um dos espaços que  

ocasionalmente também é acionado pelo Grupo. No dia em questão ocorreu a 

apresentação de quatro bandas, sendo que a principal atração da noite foi uma 

banda de renome na cena Hardcore69 nacional chamada Descarga, além de uma 

banda local de boa visibilidade na cena underground intitulada, Renegades of Punk.   

Naquele noite encontravam-se alguns sujeitos mais antigos na cena. 

Como costumeiro, ficaram na porta, "aquecendo" para o grande momento da 

apresentação da banda Descarga, quando um desses membros mais antigos, 

integrante do Grupo de skatistas Resistência, ironicamente me perguntou: "E essa 

boina? Virou revolucionário, foi?". Estava marcada nesta sentença a importância 

atribuída - a ponto de ser cobrada - de uma postura adequada, neste caso o uso 

inadequado de uma boina, acessório que parece não corresponder ao imaginário 

estético underground.  

A expressão, “virou revolucionário” proferida em tom irônico, referia-se 

mais ao fato da boina acionar um imaginário, marxista, intelectualizado, para os 

membros do Grupo da Catedral. Ora, poderíamos nos perguntar: por que as ideias 

                                                                 
69

 Refere-se à cena musical surgida internacionalmente através da "segunda onda do punk", no final 

dos anos 70, e mais comumente a um estilo de punk rock caracterizado inicialmente por tempos 
extremamente acelerados, canções curtas, letras baseadas no protesto político e social, revolta e 
frustrações individuais, cantadas de forma agressiva. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anos_70
http://pt.wikipedia.org/wiki/Punk_rock
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marxistas vão de encontro ao conjunto de valores compartilhados pelo grupo 

(estética e ética)? A resposta parece simples. Marx é eleito o inimigo número um do 

ideário anarquista, assim como de seu representante mais reconhecido, Bakunin. 

Então a operação fica fácil: sendo o autor deste trabalho, um estudante acadêmico e 

a academia vista como um espaço intelectual de domínio marxista, logo o uso da 

boina só poderia marcar, segundo a definição observada, feita pelo indivíduo a partir 

de uma estética underground, uma mudança de postura acerca do ideal libertário, 

embora nunca tenha reivindicado uma identidade anarquista.  Mas o simples contato 

com o Grupo da Catedral se mostrou suficiente para legitimar uma cobrança de uma 

postura underground. 

Como salientado em outro momento desse tópico, acerca da distinção 

comportamental observada nos diferentes espaços, manchas e pedaços 

componentes do circuito underground, a Casa Rock corresponde a uma mancha de 

lazer que por reunir grupos diferentes, reivindicantes de um estilo de vida 

underground, a cobrança de uma postura correspondente é feita de forma mais 

acentuada. Talvez em outro momento, ou mesmo se fosse outra pessoa mais 

legitimada usando, e a boina não seria vista como acessório inadequado. 

Além de locais e shows ligados diretamente ao universo underground, 

pode-se falar de outros espaços apropriados esporadicamente pelo grupo, de modo 

a serem inseridos em seus trajetos de lazer apenas em certas ocasiões. É o caso 

dos vernissages que acontecem em diversas galerias da cidade. Nestas, o objetivo 

principal é claramente o consumo de bebida, e não o consumo cultural. A presença 

do Grupo da Catedral nesse tipo de evento já é esperada pelas empresas buffets 

que os organizam. A presença constante do grupo nessas ocasiões provocou um 

conflito entre eles e os organizadores dos eventos. Em algumas situações, foi tão 

extremo a ponto de os organizadores solicitarem aos seguranças a proibição da 

entrada de certos integrantes do Grupo da Catedral, alegando comportamento 

inadequado dos mesmos. Entretanto, devemos ressaltar que, essa proibição foi 

temporária e restrita a alguns espaços, como o Yazigi70 e Sociedade Semear71, por 

exemplo. Outra questão importante e contraditória é o fato de alguns membros do 

grupo já terem sido convidados a expor suas produções artísticas nestes espaços.    

                                                                 
70

 Uma escola de idiomas que possui um espaço para exposições.  
71

 Uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. 
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          Fotografia 12: Vernissage do trabalho gráfico de um artista underground 

 
MORAES, 2009. 

 

Em contrapartida ao que acontece nos vernissages, existem outros 

eventos que realizados anualmente na cidade, acabam sendo incorporados no 

calendário do grupo de forma permanente. Nestes casos em particular, o 

deslocamento até eles tem como principal motivação o consumo cultural. São 

evidentes, o Natal Negro e o Encontro do Vinil. O primeiro, como o nome já indica, é 

uma manifestação de crítica ao período natalino. Sua primeira edição tem como data 

o ano de 1999, e foi realizada inicialmente nas quadras de futsal abandonadas na 

Orla de Atalaia. Posteriormente, foi transferido para o centro da cidade, hoje sendo 

realizado em um sítio de um dos participantes da cena underground, na cidade de 

São Cristóvão, embora mantendo a data de sua realização, entre os dias 20 e 24 de 

dezembro.  

O encontro do Vinil se difere por não ser organizado por nenhum membro 

do Grupo, mas foi incorporado ao seu calendário pelo fato de que todos consomem 

o produto disco de vinil, e alguns deles também o comercializa. Então, outra 
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característica comum dos membros do Grupo da Catedral é o consumo, troca e 

colecionamento de discos de vinil, das mais variadas épocas e diversos gêneros.   

 

Fotografia 13: Encontro do Vinil, 2010. 

 
Acervo do Autor 

 

Em suma, por mais que as categorias pedaço e mancha tenham uma 

referência espacial possível de ser delimitadas geograficamente, o pedaço mantém 

uma relação mais instável com o espaço urbano, já que sua delimitação se encontra 

muito mais no plano simbólico, como códigos que podem ser transportados pelos 

seus usuários na escolha de outro espaço. Já a mancha o Grupo tem um relação 

mais estável com o espaço, marcada pelos usos e significados dados aos 

equipamentos de lazer oferecidos. A relação com a mancha mostra-se mais 

duradoura no espaço urbano e facilmente localizada na paisagem. É reconhecida e 

frequentada por um número mais amplo de indivíduos e grupos.  

O Grupo da Catedral é constantemente redefinido, apresentando como 

referência as suas experiências cotidianas, experimentadas nos diversos espaços 

apropriados por ele. Leva-se em consideração, durante a eleição desses espaços, 

os grupos frequentadores com os quais seja possível manter uma interação, assim 

como, as individualidades que os espaços promovem ao grupo, sendo cada um 
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deles apropriados segundo funções especificas de uso, tais como consumo ilícito de 

substâncias, realização de gigs, venda de cerveja barata, entre outras possibilidades 

de lazer, motor propulsor dos trajetos construídos cotidianamente pelos mesmos, na 

noite aracajuana.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Formado pela associação de indivíduos oriundos do que chamo de primeira 

ocupação desviante da Praça Olímpio Campos, a Galera da Catedral, tem 

representado, para os grupos e indivíduos reivindicantes de um estilo de vida 

underground, uma espécie de arquétipo do ser underground. Legitimado como grupo 

representativo desse tipo específico de estilo de vida desviante, o Grupo da Catedral 

ganha autonomia que lhe permite ditar as práticas sociais possíveis de serem 

marcadas como underground, quando assim acionadas por eles. Dessas práticas, 

seleciono o consumo de bebida alcoólica e drogas, vestes desleixadas, vida noturna, 

conhecimento da produção artística, sobretudo alternativa, como as mais utilizadas 

por eles na classificação de outros indivíduos e grupos como praticantes desse estilo 

de vida desviante.  

Explico a autonomia e legitimidade atribuída ao Grupo, ao fato de seus 

integrantes se apresentarem como remanescentes e guardiões de uma época, e de 

uma memória, que atribui sentido a Praça Olímpio Campos como lugar de 

importância simbólica entre os indivíduos e grupos que compartilham de um estilo de 

vida underground. O que percebo é a ligação dessa legitimidade com o espaço. 

Freqüentar noturnamente e cotidianamente a Praça Olímpio Campos, ficar sentado 

nas escadarias da Igreja socializando com outros grupos de práticas desviantes, é 

uma das formas do Grupo da Catedral manter sua posição de herdeiro de um 

suposto passado, onde a Praça era principal lugar de sociabilidade underground.  

Apesar da eleição da Praça da Catedral, mais precisamente das escadarias 

da Igreja Matriz, como lugar mais significativo, a mobilidade espacial noturna 

praticada pelo Grupo por diversos espaços do Centro da cidade de Aracaju, mostrou 

ser, além da característica mais marcante deste grupo reivindicante de um estilo de 

vida underground, a principal estratégia de manutenção das redes de sociabilidade, 

mantida por seus indivíduos, com outros indivíduos e grupos de práticas vistas como 

desviantes. Mais que isso, a mobilidade praticada pelo grupo estudado, pode ser 

entendida como uma experiência da liberdade dos seus integrantes. A importância 

dada à construção de trajetos, eleição e anexação de outros espaços, numa 
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invenção cotidiana de um circuito de lazer e sociabilidade,  pode ser entendida como 

uma marca de “liberdade espacial” característica do estilo de vida underground.  

Esta característica nômade do Grupo da Catedral leva-os a manter contato 

com grupos e indivíduos de práticas consideradas desviantes. Transitar a noite pelos 

diferentes espaços do Centro da cidade possibilita o grupo acionar sua diversificada 

rede de sociabilidade. A rede de sociabilidade mantida pelos integrantes da Galera 

da Catedral é pensada por eles, como estratégia de busca do lazer. O deslocamento 

para outros espaços e o contato com outros grupos, é feito por uma leitura da 

situação que considera as possibilidades da interação. Quando julgam ser 

vantajosa, ela é estimulada, quando não, o contato é evitado.  

Observando as leituras feitas pelos integrantes do Grupo da Catedral, pensei 

os espaços do circuito de sociabilidade e lazer construído por eles. Cheguei à 

conclusão que, em suas representações cotidianas de um estilo de vida 

underground, o Grupo da Catedral busca diferentes espaços de representação e 

significação considerando três funções: a sociabilidade, o isolamento e a 

eventualidade.  

De forma mais clara, o processo de apropriação dos espaços urbanos a 

maneira underground é feita sempre em observação das permissividades que tais 

espaços proporcionam a prática de um estilo de vida underground. Assim, cada 

espaço apropriado será significativo pela sua função às práticas do grupo.  

Percebi também que, a representação apresentada pelos membros da Galera 

da Catedral de um estilo de vida underground, sofria variações relacionadas tanto 

aos grupos e indivíduos com o qual interagiam, como aos espaços onde elas se 

desenvolviam. Nos pedaços, as representações tenderam ser mais do tipo sincera, 

com o grupo agindo como uma única equipe de representação na legitimação de um 

estilo de vida underground. Já nas manchas, o Grupo tendeu a se dividir em 

pequenas equipes de representação cínica, atenuando traços vistos por eles como 

característicos deste estilo de vida, objetivando alguma vantagem imediata.  

Podemos concluir que o circuito do Grupo da Catedral é cotidianamente 

redefinido, tendo como referência as experiências noturnas vividas pelo grupo ou 

mesmo por um integrante mais legitimado individualmente. O que se leva em 
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consideração na eleição desses espaços é, sobretudo, os grupos frequentadores 

com os quais seja possível manter uma interação, assim como, as permissividades 

que cada espaço promove ao grupo. Eles são apropriados segundo funções 

específicas de uso, tais como consumo de substâncias ilícitas, oferta de cerveja 

barata, entre outras possibilidades de lazer e sociabilidade, que mostrou ser a 

característica mais marcante do Grupo da Catedral e o motor propulsor dos trajetos 

construídos cotidianamente por eles na noite aracajuana.  

Observando as formas de apropriação e representação do estilo de vida 

underground do Grupo da Catedral, percebi relação entre esse estilo de vida e o 

espaço. A apropriação dos espaços pelos indivíduos reivindicantes desse estilo de 

vida desviante é vista entre eles, como uma confirmação da liberdade defendida. 

Transformar um espaço público em um lugar de práticas vistas como underground é 

para os praticantes, uma forma de legitimação do mesmo no espaço público urbano. 

O uso dos espaços de forma contrária ao que a princípio foi destinado, constitui-se 

uma característica dos indivíduos do grupo, como também dos grupos e indivíduos 

de práticas desviantes com os quais se relacionam. Será essa uma característica 

geral de um estilo de vida underground?  

Afirmações do tipo, “não somos nós que somos da rua é a rua que é nossa” 

lidas em pichações feitas por agrupamentos juvenis de vida urbana noturna, 

observada tanto em outros estados do Brasil, como em cidades de outros Países, 

como Lisboa, por exemplo, me faz acreditar que sim. Se minha hipótese procede, só 

pesquisa futura poderá confirmar. Acredito que a presente Dissertação traz uma 

metodologia aplicável a outros contextos sociais, que me permitirá responder essa 

hipótese. 
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