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 Apresentação

 
 Esta publicação – que inaugura a coleção “Comunicações e 
Culturas” da Anadarco Editora  – é fruto dos intercâmbios profícuos e 
crescentes entre esses pesquisadores do campo da Comunicação vinculados 
à UERJ, UFRJ e UFF, os quais, nas suas respectivas investigações, há muitos 
anos estão compromissados a buscar um diálogo com a realidade social, na 
qual estão direta e indiretamente inseridos. 
Tendo em vista a longa trajetória dos estudos urbanos no campo das ciências 
sociais (que navegam entre Max Weber, Karl Marx, Georg Simmel, Charles 
Fourier, Walter Benjamin, Ebenezer Howard, Richard Sennett, Erving 
Goffman, Michel de Certeau, Henri Lefebvre, Michel Maffesoli, Milton 
Santos, Boaventura Sousa Santos, Muniz Sodré, Néstor Garcia Canclini e 
José Martín-Barbero, entre tantos outros pesquisadores que desenvolveram 
obras seminais), o desafio lançado à rede de pesquisadores local foi o de 
refletir sobre os encontros, as “trocas” na cidade, isto é, a construção e 
reconstrução de territorialidades e fronteiras nômades ou mais estáveis, 
privilegiando os aspectos comunicacionais e culturais presentes em diversos 
espaços do Rio de Janeiro. 
 Parte-se, aqui, do pressuposto de que investigar metrópoles 
contemporâneas, como o Rio de Janeiro, exigiria dos pesquisadores um 
“duplo e complexo exercício”: não só o de enfrentar as questões relacionadas 
ao seu respectivo objeto de investigação, mas também o de relativizar noções 
naturalizadas no imaginário social das urbes – normatizado explicitamente 
nas enunciações midiáticas cotidianas locais e globais – que reiteram 
dualidades, tais como ordem/desordem, integração/desintegração, 
inclusão/exclusão, e assim por diante. No caso Rio, é evidente a construção 
de um discurso que oscila entre a histeria da insegurança (e do medo) 
e a exaltação da Cidade Maravilhosa. “Escapar” desse emaranhado 
discursivo (que opera recorrentemente nessa dualidade), isto é, não cair 
nas “armadilhas” das generalizações e das predeterminações sociopolítico-
culturais, vem se constituindo num grande desafio para a agenda de 
investigação desenvolvida por este grupo de pesquisadores aqui reunidos. 
 Como o leitor terá a oportunidade de constatar, os colaboradores 
desta coletânea em seus artigos indicam que as conceituações conservadoras 



de território e identidade (entendidas como noções fixas, definidas e estáveis) 
são colocadas cada vez mais em xeque na contemporaneidade. No caso do 
Rio, a pesquisa de campo evidencia a crise das racionalidades geográficas 
tradicionais, isto é, que outras dinâmicas socioculturais estabelecidas 
por diferentes atores (algumas mais efêmeras que outras) se “apropriam 
da cidade”: por um lado, re-significando os espaços desta; e, por outro, 
organizando outras referências socioculturais no cotidiano, construindo 
outras cartografias, muitas delas, inusitadas.
 Buscando colocar em evidência as diversas cartografias e 
territorialidades presentes no cotidiano da cidade do Rio de Janeiro, esta 
coletânea sublinha algumas das tramas urbanas, nem sempre visíveis. 
Assim, abrindo esta publicação, Villaça analisa os processos de expansão das 
cidades na direção da periferia que vêm construindo novas territorialidades, 
nas quais podem ser identificadas dinâmicas de inclusão/exclusão e uma 
maior intervenção dos atores periféricos, que vem resultando em um 
debate mais ampliado sobre a cidadania. Ainda nesta seção intitulada 
Periferia em Cena: partindo do estudo de caso do cotidiano de alguns atores 
da Baixada Fluminense, Enne avalia se hoje não seria possível identificar, 
especialmente no agenciamento das novas tecnologias de comunicação, 
um processo de “empoderamento” de alguns segmentos sociais menos 
privilegiados da população. Fechando este primeiro bloco, Freitas e Pires 
Gonçalves repensam os deslocamentos de sentido das representações do 
Rio nos meios de comunicação nas últimas décadas: a constante oscilação 
entre a ideia de cidade maravilhosa e/ou violenta.
 Abrindo a parte da coletânea em que as sonoridades e celebrações 
ocupam lugar de destaque nas reflexões, Fernandes analisa a importância 
das “ruas-galerias” e da sociabilidade que gravita em torno da música 
ao vivo no centro histórico do Rio (Cercanias da Praça XV e da Praça 
Tiradentes). Em seguida, Herschmann faz um balanço da “experiência” 
sociocultural e lúdica que foi construída na edição 2011 do Festival Rock 
in Rio. Encerrando esta parte, Maia e Bianchi analisam – a partir de uma 
perspectiva etnográfica – algumas das territorialidades temporárias que 
foram construídas no último Réveillon do Rio.
 A terceira parte da coletânea reúne textos que, em certo sentido, 
realizam um balanço – dentro de uma perspectiva histórica – das relações 
que vêm sendo construídas entre os atores no espaço urbano, isto é, 



avaliam as articulações e tensões que se manifestam de distintas maneiras 
no encontro entre as várias alteridades presentes no território. Assim, 
abrindo esta seção, Helal e Gastaldo tecem alguns comentários sobre a 
importância sociocultural do futebol, enfatizando a relevância do mesmo 
para a construção não só de rivalidades, mas também de laços e identidades, 
as quais se manifestam no tecido urbano.  Na sequência, Gonçalves – 
inspirando-se na metodologia proposta por Latour em suas pesquisas 
sobre a cidade – analisa o espetáculo multimidiático Otro (dirigido por 
Enrique Diaz e montado em 2010), o qual se propõe a problematizar (de 
forma arrojada e inovadora) as potencialidades e desafios enfrentados pelas 
relações humanas, tomando como cenário o território do Rio de Janeiro. 
E, finalmente, fechando esta coletânea: tendo como referências para a sua 
pesquisa histórica a literatura e a imprensa dos últimos séculos, Ferrão 
analisa a gramática dos regimes orais de processamento da informação e de 
produção narrativa, que atravessam fronteiras espaço-temporais da cidade.
 Em resumo, longe de esgotar o debate e o conjunto de questões e 
desafios que envolvem a análise da trama urbana carioca, os autores aqui 
reunidos buscam oferecer aos leitores fragmentos de uma densa e renovada 
cartografia sensível da localidade. Afinal, como enfatiza Ítalo Calvino, no 

célebre e instigante Cidades invisíveis (Ed. Companhia da Letras, 1990):

O olhar percorre os caminhos como páginas escritas: a cidade diz tudo 
aquilo que deves pensar, faz-te repetir o seu discurso, e quando pensas estar 
visitando-a, não fazes mais do que registrar os nomes com os quais ela se 
define a si própria e a todas as suas partes.

Cíntia S. Fernandes, João Maia e Micael Herschmann

 21 de abril de 2012





Parte I

 Periferia em Cena





Periferia,
corpo e mídia

Nizia Villaça
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O nu e o vestido:
pequeno roteiro até as midiáticas popozudas 

 
 A pequena introdução refletindo sobre a transformação de 
critérios acerca da forma do corpo, sua aceitação e discriminação serve 
como provocação para que se reflita sobre o corpo/moda periférico e sua 
progressiva inclusão nos tempos atuais, como atesta poderosa repercussão 
na mídia com figurações pop.
 No princípio era a nudez dos índios, metáfora de sua natureza 
selvagem. Vestir os indígenas era colocá-los no seu lugar, constrangidos 
e desajeitados nas roupas dos brancos. E vieram os negros seminus nas 
galeras, examinados e vendidos como postas de carne no açougue. O 
filme Quanto vale ou é por quilo?, de Sérgio Bianchi, é emblemático nesse 
sentido. A senzala assinalava o espaço de exclusão; era necessário manter 
distância de toda aquela diferença com seus cantos, requebros e feitiços. As 
bundas, até então desfocadas, entram em cena, já que as índias de corpos 
esguios as tinham mais achatadas. Descrito como lascivo e sensual em suas 
relações com os aventureiros que haviam aprendido com o Renascimento a 
exaltação pagã da vida física, o corpo indígena deixou na memória histórica, 
sobretudo, o imaginário da espontaneidade nativa (PRADO, 1972, p. 149-
168).
 “Segundo os dicionários Aurélio, Nascentes, Figueiredo e Houaiss 
– transcreve Nei Lopes – bunda é, primeiro, o designativo da língua falada 
pelos pretos de Angola e, por racista e escrota consequência, é o qualificativo 
de qualquer linguagem corrupta e dissonante” (LOPES, 1999, p.4 ). 
Considerada a protuberância da bunda negra, seu desvio paradigmático 
em relação ao padrão branco dominante, chega-se ao nome de batismo 
atribuído à região glútea.
 Na época colonial, o “nefando crime” (sodomia homossexual) se 
estende às passivas mulheres, difundindo o comportamento “bi” que já vai 
se tornando “pluri” na sociedade contemporânea, marcada pela dissolução 
e reconstrução das fronteiras de gênero, etnia e classe, num processo cujas 
repercussões não nos é dado, ainda, apreciar.
 Historicamente, a nudez, por motivos religiosos, culturais, 
conscientes e inconscientes, constituiu-se como espécie de tabu que 
participou da organização social em contraste com a vestimenta, propiciando 
a criação de um habitus social feito de restrições e liberdades. O par nu/
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vestido serviu às negociações do poder, marcando lugares de exclusão 
e inúmeras hierarquias simbólicas, dependendo da escolha de mínimos 
detalhes ligados à propriedade, à sobriedade, ao tipo de desvelamento etc.1

 Parece que foi, sobretudo, a partir do modernismo e de seu 
questionamento do colonialismo cultural que se iniciou a libertação do 
corpo popular do padrão europeu. Anteriormente, a abstração da metáfora 
alencariana relativa ao corpo da mulher indígena procedia de idealização 
romântica calcada em modelo francês e mais parecia uma instalação pós-
moderna com a justaposição de cabelos cor das asas da graúna, lábios de 
mel e talhe de palmeira. Na segunda metade do mesmo século, depois da 
libertação dos escravos e sua invasão do espaço urbano,2 o corpo negro sofre 
forte discriminação de que dá depoimento a campanha de branqueamento 
feita na época naturalista. Já o modernismo busca uma linguagem física que 
expresse nossa singularidade e Macunaíma, com sua sem-vergonhice e seu 
hibridismo, é um exemplo. O que gostaríamos de marcar com Macunaíma, 
de Mário de Andrade, é justamente a fuga à idealização romântica à crítica 
racista do final do século XIX ou mesmo ao pensamento de mestiçagem 
identitária de um Gilberto Freyre. Data daí a atenção à singularidade que se 
atribui hoje ao corpo periférico.
 Portinari deu atenção ao corpo do trabalhador na representação 
artística que, de instrumento invisível da produção, ganha um em-si por 
meio da arte. Por outro lado, com Di Cavalcanti, surge a mulata como a 
síntese da mulher brasileira em sua exuberância física. Não se poderia dizer 
que esse veio tenha sido exatamente benéfico para a construção seja da 
mulata, seja do feminino em geral. De qualquer forma, o corpo feminino 
vem à cena com maior força, tendo, também, contribuído tanto para a 
moda das casas de verão como para as que surgiram em Copacabana a 
partir da década de 1940. Começa a oficializar-se uma qualificação da 
beleza feminina, pela qual o corpo é celebrado, já que, até então, ela era mais 
adjetivada por decoro, modéstia, polidez, delicadeza, como a literatura, com 
honrosas exceções, dá mostras.
 O tabu da nudez começa a ser desconstruído, sobretudo, a partir da 
década de 1960. Na década de 1950, mais comportada, alguns centímetros 

1. Ver GOLDENBERG, Mirian. (Org.). Nu & vestido: dez antropólogos revelam a cultura 
do corpo carioca. Rio de Janeiro: Record, 2002.
2. Ver sobre o assunto HOLLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995. p. 71-92.
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a mais na região glútea ainda reprovavam branquinhas como Martha 
Rocha. Nos anos 1960, partimos para revoluções de todo tipo e tivemos 
movimentos de liberação corporal com a queima dos sutiãs, as minissaias, 
as roupas soltas dos anos 1970. O maiô de duas peças virou biquíni, que 
virou tanga, que virou fio-dental. A região calipígia torna-se quase um 
totem nacional, tendo deixado de ser tabu (VILLAÇA, 1999, p. 93-95).

Moda, corpo e estéticas periféricas

 A cidade contemporânea se expande hoje nas periferias, que 
constituem um formidável e heterogêneo movimento de formas, paisagens, 
modos de organização e modos de vida. A periferia oferece um potencial 
de experimentação tanto para os atores que a constroem como para os 
habitantes que a vivem e os pesquisadores que a analisam, obrigando-
os a pensar fora das categorias estabelecidas. Na dinâmica midiática, 
processos de inclusão e exclusão, de globalização e de proximidade se 
cruzam e negociam acesso à cidadania por meio de maior intervenção 
dos atores periféricos.
 Faz parte do senso comum considerar a diferença do espaço e 
do corpo periférico como unidade que se distingue dos corpos de outras 
faixas sociais. A moda vem operando a formação de um olhar que cria 
permanentemente diferenças, deixando claro serem estas culturalmente 
produzidas. Ao contrário de Marc Augé (1992) Renato Ortiz (2000, p. 
137) considera “espaço antropológico” o espaço de investimento de sentido 
em que homens e mulheres constituem os limites míticos e identitários, 
criando um “nós”, fonte de referência e de identidade, ao qual se contrapõe 
um “eles”, fora de suas fronteiras, distante, distinto. Tais lugares não se 
prendem apenas a geografia, mas também a simbolismos.
            No mundo globalizado, o que temos são estilos de vida. Se pensarmos 
na relação corpo/moda a partir dos anos 1950, podemos notar a evolução 
do comportamento social a partir de corpos dóceis e obedientes à cultura 
internacional dentro de uma ótica de oposição nós/eles, caminhando 
por meio de acontecimentos sociais, políticos, econômicos e, sobretudo, 
dos campos mercadológico e comunicacional icônicos dos anos 1980 em 
direção à globalização, que se quer inclusiva e híbrida. Da mesma forma que 
a moda japonesa não se quer radicalmente distinta da ocidental, melhor 
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seria pensar um viés de troca em que as influências se dão sob a égide da 
domesticação e interpretação da cultura externa. As visões essencialistas 
da mesma forma atrapalham o pensamento do corpo periférico. Não há 
uma entranha desse corpo, mas produções episódicas que se desenvolvem 
sem que haja uma submissão aos valores do que nessa ótica se chamaria de 
centro. A cultura de massa é um dado e a criação de nichos de consumo de 
outros modelos, seu contraponto. Não é necessário postular a existência de 
um corpo e de uma cultura periféricos, pois estamos diante de uma cultura 
moderna que transcende tais lugares. Assistimos a um movimento de 
transbordamento e não de desaparição.
 Em recente entrevista o estilista Ronaldo Fraga afirmou 
peremptoriamente que a moda acabou. Não podemos tomar a afirmação ao 
pé da letra, pois a moda sempre existiu como produção de diferença e sentido, 
mesmo que apenas no século XIX tenha sido produzida como um campo 
específico a ser estudado como sistema, envolvendo, progressivamente, 
um número maior de intermediários, especialistas, produtos e espaços. 
É esse filão que vamos utilizar para pensar a moda e sua relação com o 
corpo periférico. O crescente transbordamento dos limites da moda e seus 
espaços, notadamente a partir dos anos 1950, demonstra a evolução 
do comportamento social a partir de corpos dóceis e obedientes, que 
copiavam a cultura importada do exterior, e o caminho em direção a corpos 
mutantes, mutação cujos principais passos se deram nos anos 1960 e 1970 
por influência das lutas políticas de liberação e do desenvolvimento das 
tecnologias da comunicação. Nos anos 1980 encontramos no cruzamento 
do mercado com a comunicação numerosos ícones que apontam para um 
corpo fetiche, em que as marcas iniciam sua ascensão e domínio. Ainda 
caberia apontar a  globalização pluriética e pluriétnica dos anos 1990 e 
o crescimento da estratégia mix que trabalha tanto com a refiguração do 
corpo quanto com a transversalidade da moda.
 Nesse período de tempo, o espaço da exposição de modelos e corpos 
atravessou passarelas, abriu as portas dos espaços mais variados utilizando 
um crescente número de plataformas, o que suscitou uma pluralidade de 
escolhas fashion que tornaram a passarela pouco dinâmica, como vem 
sendo apontado em matérias jornalísticas que narram a crise do desfile de 
inverno e discussões em torno de uma moda de rua autêntica retratada 
em blogs. No universo da comunicação generalizada, todos querem criar 
e todos querem ser vistos mais e mais. As tendências são infindáveis, a rua 
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é tomada pelos paparazzi dos anônimos criativos que não precisam ser 
perseguidos, mas fazem pose para quem quiser. O corpo periférico ainda 
longe da perfeição oscila entre a sombra pálida da miséria, a gordura que 
esbraveja em bondes, os shorts e saias que parecem feitos para mostrar 
que o excesso não é defeito. Aí, os estilistas, consultores, coordenadores do 
mundo da moda nem precisam dar tratos à bola para fazer marketing fashion 
a partir de personagens históricos, referências artísticas ou esquisitices 
narcísicas. Está tudo aqui na nossa frente e a mídia vem mostrando esse 
fato de forma contundente.
 A periferia, seu corpo e sua moda ocupam as colunas sociais, 
as colunas de cultura, propondo novas formas de viver a vida. O corpo 
periférico não pode ser simplificado numa só representação, pois se 
encontra profundamente mixado ao imaginário do corpo perfeito buscado 
pelas classes altas, como bem mostram filmes, notícias, blogs etc. A versão 
mais comum é a que utiliza como emblema o nicho das funqueiras, mas 
nem tudo se resume a esses corpos de expressão frequentemente excessiva. 
Tal homogeneização se dá, sobretudo, pelo olhar da classe média querendo 
tirar partido da diferença. Daí surgirem os lugares-comuns a respeito da 
homogeneização do corpo favelado. 
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 É comum dizer que a mulher da periferia é mais feliz com o corpo, 
quer seduzir com o corpo, enquanto aquelas de classe mais elevada 
procurariam a beleza para satisfação própria no movimento narcísico. 
Entre as mais ricas, a busca pela magreza das modelos; entre as mais pobres, 
bonito mesmo é o corpo farto dos rebolados.
 A grande diferença entre os dois grupos é o sofrimento diante do 
excesso de peso. As mais ricas tentam se esconder sob roupas largas. As mais 
pobres exibem a gordura sem pudor em microsshorts e tops justíssimos.
 A diferença no comportamento dessas mulheres chamou a atenção 
de Joana de Vilhena Novaes, coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza 
da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro e pesquisadora 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Para entender os motivos dos 
dois grupos, Joana percorreu áreas chiques da zona sul carioca e subiu três 
favelas, entre elas a Rocinha, que possui quatro academias de ginástica. O 
resultado foi o livro Com que corpo eu vou?: sociabilidade e usos do corpo nas 
mulheres nas camadas altas e populares (NOVAES, 2010).
 Depois de ouvir o relato de mais de 200 mulheres, Joana não tem 
dúvidas. As moças das favelas se preocupam tanto quanto as “patricinhas” 
endinheiradas em ter um corpo bonito. Fazem ginástica, entram na fila de 
hospital público para fazer lipoaspiração, tomam chá para emagrecer, mas 
o objetivo é bem diferente. Na elite, a motivação é o espelho. “Para essas 
mulheres, o que importa é a relação com elas mesmas. Dizem que querem 
ser magras para se sentir bem”, explica. Na favela, o interesse é conquistar 
os homens. “Elas querem ser chamadas de gostosas, querem exercer sua 
sexualidade.” Adriane Galisteu comenta que, quando é chamada de 
gostosa, percebe que chegou a hora de emagrecer (NOVAES, 2010). 
 A pesquisadora acredita que as mulheres das camadas populares 
são muito mais felizes com seus corpos, mesmo quando estão gordas. 
“Uma mulher gorda na classe média é motivo de escárnio. Na favela, 
ela não precisa se livrar dos recheios para ser admirada”, defende. Além 
do mais, as mais pobres têm outras preocupações. “Elas gastam mais 
energia em garantir direitos básicos de sobrevivência, coisas que para a 
mulher de classe média já estão resolvidas. Pelo menos nessa relação com 
o corpo, as moradoras de favelas são bem mais felizes”, conclui Joana. 
Como ilustração da questão do corpo da favelada temos, entretanto, que 
fugir das estereotipias e acompanhar a semiologia dos diálogos que as 
mulheres da periferia estabelecem com a mídia pensando na construção 
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de seus corpos. Joana Novaes escolhe duas categorias, barangas e saradas, 
para captar os processos de subjetivação que são incentivados em 
direção ao aperfeiçoamento corporal e um sentimento de insuficiência de 
algumas mulheres faveladas em relação a poder se socorrer de academias 
e embelezamentos que estão mais à mão da classe média alta. Isso não 
significa que não se preocupem com essas questões, mas apenas que elas 
não são definitivas no alcance de satisfações.
 A febre de criar nichos de consumo e diferenças variadas não 
apenas põe em perigo as passarelas, como até os sites de moda de rua que 
pareciam abrir uma alternativa. Tais sites ainda são acusados de apresentar 
modeletes, fashionistas e aspirantes a celebridades. No Rio, Douglas Carlos 
cria o blog que pretende mostrar a roupa do povão (colunistas.ig.com.br/
oqueopovaousa)3. Ele não brinca, nem faz chacota, com a moda do povo. 
 Como exemplificação do imaginário variado dessas mulheres/
meninas da periferia vamos utilizar dois filmes com pegadas distintas: 
Sonhos roubados e Sou feia, mas tô na moda. 

Sonhos roubados
 
 O filme de Sandra Werneck é emblemático da cultura periférica 
em tempos de globalização, informação e consumo. Os conflitos entre o 
desejo e a realidade surgem logo nas primeiras cenas, quando as meninas 
dialogam sobre seus sonhos, que vão do bem-estar familiar a produtos 
de consumo. Entre planos de vida e desejos/necessidades imediatos, 
elas se movem numa velocidade e numa multidirecionalidade que 
causam certo espanto. Os personagens que encarnariam o controle das 
meninas praticamente não existem ou são desconsiderados e caricatos. 
O pai de Daiana sistematicamente repele a filha; a sogra, Jandira, acusa 
a nora Melissa/Jéssica de comportamento imoral, retirando-lhe a filha 
sugestivamente chamada Britney; o marido, Anderson, é dominado pela 
mãe; o avô, bêbado. Por sua vez, Sabrina namora um traficante violento, de 
quem engravida, e Daiana é criada pelo tio pedófilo e por uma tia cúmplice. 
Todas são apadrinhadas pela cabeleireira personificada por Marieta Severo, 
mãe protetora de perfil marginal.

3. WHITEMAN, Vivian. “Blog retrata moda da rua com fotos e modelos naturais”. 
In: Folha de S.Paulo, 13 de janeiro de 2012, p. E5. Ilustrada.
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 Quanto ao item corpo diríamos que as jovens, ao contrário da 
maioria periférica que tende a um corpo mais opulento, são bastante magras 
e vaidosas batendo perna pelas lojas, fazendo unha e cabelo e sempre diante 
do espelho ou dançando com seus microsshorts, tops e blusinhas de alça. O 
filme percorre os mais diversos cenários, alternando de forma significativa 
o lazer na bicicleta, na dança, na piscina e o trabalho seja do pai ou do 
avô, seja os delas mesmas no cabeleireiro e na lanchonete. Surgem também 
cenas de prostituição que se encadeiam a roubos, agressões, uso de tóxicos, 
violência masculina, trocas de gentileza entre as meninas, bem como uma 
festa de 15 anos estilo asfalto. 
 O consumo é um dado fundamental a ser observado, pois, até a 
mais nova, Daiana, rouba xampu, faz escova progressiva, terminando por 
se prostituir. O olhar da diretora Sandra Werneck é tão compassivo quanto 
o da personagem da Marieta Severo, que acolhe as meninas no bem e no 
mal. As sequências em que esses dois polos comportamentais se alternam 
são representativas de uma quase amoralidade. A alternância entre os 
corpos sexualizados das meninas e os closes dos rostos tristes sugere 
uma consciência das dificuldades por que passam e as transgressões que 
empreendem. 

         O final do filme é de happy end, com as três meninas de braços dados 
caminhando em direção a uma longa estrada que parece remeter à cena 
final do filme O mágico de Oz.

Sou feia, mas tô na moda
 
 O documentário Sou feia, mas tô na moda, dirigido por Denise 
Garcia4, é uma tendência da retomada do cinema brasileiro, cujo espaço de 
realização ainda está sendo avaliado. 
             Deise, “a tigresa”, personagem principal do filme, se apresenta na 
boate – Lotus – em São Paulo onde se paga muito caro para assistir a seu 
show e, com outras funqueiras como Tati Quebra-Barraco, faz shows no 
exterior. O que se passou nesse espaço de tempo?

4. GARCIA, Denise. Diretora do filme Sou feia, mas tô na moda. Rio de Janeiro, 2006.
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 Em entrevista ao Mix Brasil, Garcia explica que a ideia de filmar Sou 
feia, mas tô na moda surgiu a partir da forma como a imprensa retratava o 
funk, principalmente aquele cantado por mulheres. A máxima era bater 
na tecla: a música é um lixo, as mulheres são desbocadas e colocam-se na 
posição de objetos sexuais. A diretora estranhou que a mesma cidade que se 
orgulha do Carnaval, com todas aquelas mulheres nuas em cima de carros 
alegóricos, estivesse falando sério.
 Encarado como uma manifestação genuína da cultura, o funk 
questiona os tabus da sociedade e foi o responsável por transformar a vida 
de seus representantes. São vários os funqueiros que chegam a cobrar até 
três mil reais por um show (veja o caso de DJ Marlboro, por exemplo). E a 
importância do funk é justamente essa, segundo Garcia. Milhares de pessoas 
produzem, escutam, dançam o funk nas mais de 500 favelas cariocas 
todo final de semana. São milhares de jovens que estão reinventando seus 
papéis, tornando-se visíveis dentro e fora da comunidade. Ainda, segundo a 
diretora, Sou feia, mas tô na moda foi bem aceito pela mídia, o que foi muito 
importante.
 O movimento funk, que já foi associado às brigas das galeras, ao 
tráfico de drogas e à indústria pornô, cai nas graças da classe média, toma 
conta de programas de auditório e ganha espaço nas revistas, causando 
discussões sobre o valor do funk como cultura popular periférica e o 
que alguns consideram modismos e produtos da indústria fonográfica e 
midiática, que são desenhados conforme princípios mercadológicos da 
massificação. As “popozudas”, “purpurinadas” ou “cachorras” esquentam 
a discussão da imagem da mulher da sociedade contemporânea.
 A doutora em sociologia Verônica Cortes (2001) defende a 
representatividade de um grupo social. Reconhece que a violência original 
das batidas é atenuada pela mídia. Resumindo, a moda funk não só rende 
capital para empresas, mas espaço no governo. Verônica Costa, da Furacão 
2000, tornou-se vereadora. Todos buscam tirar uma lasquinha: dos grupos 
“funk-axé” à Rede Globo com seu “tecno-funk”.
 Nosso objetivo é justamente, através do funk carioca, discutir as 
reais possibilidades de inscrição dos atores femininos desse estilo através da 
mídia e sublinhar a reinvenção do espaço da jovem pobre, organizada fora do 
paradigma hegemônico ligado à etnia, à classe social e a padrões de beleza 
da elite. O interesse da indústria cultural pelas expressões periféricas suscita 
questões em torno da promoção dessas vozes seja através da divulgação da 
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violência que praticam ou sofrem, seja através de eventos ligados à moda 
(que percorrem tais espaços em busca de inspiração e mão de obra), seja 
através dos programas como Central da periferia, que busca fugir de visões 
maniqueístas sobre tais grupos. 
 Discutem-se a estratégia da indústria cultural e seu espírito 
publicitário preocupado em transformar tais produções populares em uma 
diferença cultural a mais para a cidade. Perguntamo-nos se esse fenômeno 
não é apenas um subproduto da globalização, buscando para o país, ou 
para a cidade, atingir maior prestígio no campo comunicacional.
 Da mesma forma que, na época da industrialização selvagem, um 
filósofo propôs uma ciência alegre, as novas gerações requerem uma ciência 
sensível, uma sociologia compreensiva e responsável, ecologicamente 
orientada e crítica de seus limites.
 Na época da industrialização as oposições eram mais radicais 
e visíveis, organizadas em torno da lógica do trabalho, nos partidos, nos 
sindicatos e nas fábricas. Agora, na sociedade de consumo do espetáculo, 
as questões sociais se disseminam nas cidades. Aumenta o número dos 
sem emprego, das ocupações alternativas e o trânsito entre a inclusão e 
a exclusão. O movimento funk sai das favelas e das periferias, e as jovens 
burguesas “patricinhas” frequentam as festas funk imitando o seu estilo 
(VILLAÇA, 2010, p. 98-100).
 Em forma de desenho animado, com traço do cartunista Allan 
Sieber, a abertura do documentário Sou feia, mas tô na moda, sobre o 
funk carioca, apresenta uma imagem simbólica: um casal lindo e loiro 
curte a vida na praia quando aparece uma máquina sonora em forma de 
“popozuda”, invade a areia e o esmaga. Uma ilustração bem vívida da força 
que alcançou o fenômeno musical analisado por Denise Garcia.
 Passando sua câmera rapidamente pela influência do Miami Bass, 
dos anos 1980, e pelos polêmicos bailes Lado A/Lado B – em que jovens 
se dividiam em grupos para trocarem socos –, Denise põe em foco os 
protagonistas da cena atual (DJ Marlboro, Tati Quebra-Barraco, Deise da 
Injeção, entre outros) e investiga como o funk usou a sensualidade para 
sair da decadência em que se encontrava. Através das letras sexualmente 
explícitas cantadas por mulheres, por exemplo, descobre-se uma 
reafirmação do feminismo, com a qual as garotas do subúrbio deixam de 
ser objetos sexuais, abandonam a submissão em que se encontravam e 
impõem sua posição social. 
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 E, antes que as bandeiras moralistas se levantem contra as letras e 
danças apelativas, os músicos e moradores dos morros cariocas criticam a 
hipocrisia da sociedade, que aceita as novelas com sexo em horário nobre 
e o Carnaval para exportação, com dançarinas nuas em carros alegóricos. 
Mas o documentário acerta mesmo em cheio quando um dos entrevistados 
lembra que a juventude que hoje canta e dança o funk era a criança que 
assistia ao Faustão apresentar, em seu programa dominical, os concursos 
de loira e morena do Tchan! e aprendeu a ralar na boquinha da garrafa...
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Filmografia
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de lançamento (Brasil): 2010. Direção e produção: Sandra Werneck.
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Historicamente, a luta simbólica pela significação dos espaços 
geográficos e sociais envolve sistemas classificatórios que geram 
procedimentos de exclusão e inclusão, que, embora dinâmicos, marcam 
“cercas” e “pontes”, como tão bem define Mary Douglas (2006) ao falar 
sobre os bens e seus usos sociais. Neste sentido, as formas de (des)valorização 
dos espaços urbanos, em suas múltiplas perspectivas, envolvem uma série 
de agentes e situações, incluindo as políticas públicas de ocupação, as 
táticas de apropriação e uso dos espaços por parte dos múltiplos sujeitos 
concretos que neles transitam, as representações midiáticas dos lugares, 
dentre outras dimensões possíveis. Estamos diante, pois, de uma intensa 
e cotidiana disputa por atribuição de sentido em torno do espaço, na 
sua transformação em lugar significativo. Nesse processo, ter acesso e 
direito às formas de comunicação e expressão, poder exercer o direito 
a significar, se transforma em questão fundamental para pensarmos os 
processos de luta política em torno dos direitos em seus amplos sentidos. 
A proposta deste artigo é pensar o papel exercido pela cultura, pela arte e 
pelas tecnologias de comunicação nesse processo, tomando como objeto 
reflexivo as redes comunicativas, artísticas e culturais que vêm sendo 
construídas, por múltiplos agentes, em regiões da cidade do Rio de Janeiro 
que, historicamente, têm sido arena de disputas em torno de projetos e 
lutas de classificação valorativa, como as favelas e as periferias, bem como 
a cidade como um todo.

Nossa intenção, neste trabalho, é apresentar uma reflexão básica 
e introdutória sobre o lugar-chave da cultura na luta política, a partir 
de uma série de autores e questões que já vêm sendo desenvolvidas em 
outros textos, e relacioná-lo com os universos das redes comunicacionais 
e artísticas. Acreditamos que a luta cultural seja, hoje, importante centro 
de disputas em torno dos direitos, e entendemos que os sujeitos históricos 
que vivem e atuam em regiões desqualificadas por sistemas valorativos 
excludentes, como as favelas e as periferias (termos sobre os quais falaremos 
adiante, em uma breve consideração sobre os conceitos de espaço e lugar), 
estão buscando se apropriar, cada vez mais, de recursos tecnológicos que 
possibilitem e facilitem sua entrada e permanência nas esferas da produção 
dos sentidos, criando brechas para que se empoderem como protagonistas 
na luta contra-hegemônica frente aos poderes historicamente constituídos 
que sistematicamente os renegam a condições de subalternidade e 
exploração.
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Evidentemente, sabemos que a luta política não se resume ao 

plano discursivo. Há claramente uma reiteração econômica, política 
e social da desigualdade, em que o sistema capitalista se alimenta (ou 
é alimentado, evitando, com esse reparo linguístico, a personificação 
de uma estrutura que na verdade é estruturada por sujeitos históricos) 
da exploração das classes oprimidas, contando claramente com o apoio 
de seus braços institucionais e ideológicos, como o Estado repressor e a 
mídia conservadora, para reforço de sua ação. Neste sentido, a luta por 
hegemonia inclui, como nos lembrou Gramsci, a disputa pelo Estado, 
bem como a busca de um sistema econômico não baseado na propriedade 
privada e na exploração da mais-valia. Com isso, estamos deixando claro 
que não participamos de correntes interpretativas que enxergam nas 
disputas discursivas o “real” e “único” lócus dos conflitos sociais. Mas, 
novamente nos reportando a Gramsci, compreendemos que é de suma 
importância a formação de consenso para a construção da hegemonia 
política, o que põe em evidência o papel da cultura nos processos de 
disputa hegemônica. Por muito tempo, os esforços de uma postura mais 
de esquerda, comprometida com a luta e transformação da sociedade de 
classes, foram de promover e divulgar cultura através dos mais diversos 
instrumentos artísticos e comunicacionais, em que predominava a 
postura ideológica e pedagógica de formação de consciência de classe e 
militância.

O que entendemos agora é que esse modelo se revelou inadequado, 
embora alinhado com as propostas de transformação social da sociedade de 
classes. Os sujeitos históricos a quem se dirigiam tais políticas de produção 
cultural muitas vezes não se reconheciam nos formatos e conteúdos 
propostos. Neste sentido, tais modelos, muitas vezes de inspiração iluminista, 
renegavam as formas de produção cultural daqueles a quem se dirigiam, 
desvalorizando formas e conteúdos artísticos e expressivos, fazendo com que 
os sujeitos a quem se buscava libertar mais uma vez não tivessem voz, mas 
fossem “falados”; mais uma vez não fossem percebidos como sujeitos, mas 
receptores de vozes supostamente esclarecedoras, que, em certo sentido, 
acabavam por se aparentar com as vozes explicitamente dominantes, do 
sistema opressor, a quem em tese deveriam combater. Assim, reconhecendo 
que a luta se dá também e fundamentalmente pelo campo da cultura e das 
formas de comunicação, hoje também reconhecemos que parte dela se dá 
pela tomada para si do direito à fala, à expressão, à significação, por parte 
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das camadas populares. Como Dudu de Morro Agudo, rapper e um dos 
idealizadores da Rede Enraizados, de Morro Agudo/Nova Iguaçu, afirma em 
uma de suas canções, “a favela tá atuando e dispensando os dublês”, como 
citamos no título deste artigo. Estamos diante de uma nova e importante 
dimensão da luta política, a meu ver. Este artigo pretende apontar essas 
novas possibilidades, tomando como referência algumas análises que vêm 
sendo produzidas no âmbito acadêmico acerca dessa temática, bem como 
uma série de exemplos levantados a partir da observação da atuação dos 
sujeitos em práticas de comunicação, arte e cultura, como mostraremos a 
seguir. 

A partir de algumas considerações teóricas breves que julgamos 
necessárias, que introduziremos nos itens que se seguem, partiremos 
para algumas análises de formação de redes colaborativas e projetos 
em torno das expressões artísticas e culturais com atuação na cidade do 
Rio de Janeiro e em municípios vizinhos, tomando como perspectiva a 
possibilidade de os sujeitos criarem canais e formas de expressão com 
relativo grau de autonomia e poder, sem deixar de levar em conta, no 
entanto, as possibilidades e necessidades de interação, negociação, 
conflito e complementaridade com outros sujeitos e instâncias, inclusive 
e principalmente aquelas já legitimadas e fortalecidas por seu lugar 
institucional, como os órgãos de apoio financeiro e logístico aos editais 
culturais, a mídia tradicional, a universidade, dentre outros.

Antes de nos voltarmos para a constituição de tais redes, no 
entanto, gostaríamos de tecer alguns breves comentários sobre a questão 
da cultura na contemporaneidade. Em texto já clássico, Stuart Hall (1997) 
chama a atenção para o caráter cada vez mais dominante da cultura na 
sociedade contemporânea. Mesmo reconhecendo que, em alguma medida, 
a cultura sempre foi decisiva na vida das sociedades, Hall detecta, nos 
últimos 50 anos, um adensamento do papel da cultura na constituição de 
todos os aspectos da vida social.

Para sustentar seu argumento, o autor nos lembra que a cultura 
ocupa hoje esse lugar central por diversos motivos. Em primeiro lugar, pela 
relação direta entre o campo da cultura e a produção simbólica/material 
da realidade. Segundo Hall, o Ocidente sediou, em meados do século XX, 
uma “revolução cultural”, posteriormente expandida, via globalização, 
em escala global. O advento de uma acentuada cultura do consumo, 
criando fortes associações entre os objetos e seus usos significativos, tanto 
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na estruturação da sociedade quanto na formação das subjetividades, é 
sem dúvida componente fundamental neste processo. Da mesma forma, 
evidencia-se de maneira mais explícita a relação entre a cultura e os 
processos de construção social das identidades. Seguindo essa mesma 
lógica, a consolidação, expansão e multiplicação de uma cultura fortemente 
midiatizada vão garantindo que o campo da cultura cada vez mais 
interpenetre campos antes concebidos como em separado, como a economia 
e a política. Cada vez mais, nos lembra Hall, fica evidente que toda disputa 
social é, em grande medida, discursiva, envolvendo a produção de sentidos, 
o que leva, segundo sua reflexão, à crescente centralidade da cultura na 
sociedade contemporânea. Por isso mesmo, para Hall, a revolução cultural 
se apoia tanto em um lado empírico, claramente material, em que há uma 
maior circulação de bens a serem consumidos, quanto no que se refere à 
expansão do plano simbólico nas demais esferas da vida cotidiana. Como 
afirma Hall: “(...) a expressão ‘centralidade da cultura’ indica aqui a forma 
como a cultura penetra em cada recanto da vida social contemporânea, 
fazendo proliferar ambientes secundários, mediando tudo” (p. 22, grifo do 
autor).

Indo ao encontro de outros pensadores da mesma tradição 
marxista de estudos culturais, Hall chama a atenção para a necessidade de 
pensarmos o plano da cultura como fundamental caso queiramos analisar 
as demais esferas da estrutura social. Ao contrário de uma visão mais dura 
do marxismo, que tende a relegar a cultura a um plano superestrutural e, 
portanto, derivativa da economia e da política, ele assinala que a cultura “não 
pode mais ser estudada como uma variável sem importância, secundária 
ou dependente em relação ao que faz o mundo se mover; tem de ser vista 
como algo fundamental, constitutivo, determinando tanto a forma como o 
caráter desse movimento, bem como a sua vida interior” (p. 23). Em outro 
trabalho, Hall (2003) chama a atenção para a necessidade de conjugar 
uma reflexão que não perca de vista os aspectos sobredeterminantes 
da ideologia, no sentido proposto por Marx, com um viés culturalista, a 
partir da contribuição de Gramsci, a quem já citamos neste artigo. É deste 
pensador que Hall parte ao propor que a política deve ser sempre pensada de 
forma ampliada, ligada às lutas discursivas, em que a cultura ocupa lugar 
central. Nas palavras de Hall, “não nos deve surpreender (...) que as próprias 
políticas assumam progressivamente a feição de uma política cultural” 
(1997, p. 20, grifo do autor). Hall, evidentemente, chama a atenção para o 
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cuidado em não se afirmar que a cultura determina ou subordina as demais 
práticas sociais. Em suas palavras: “(...) o que se argumenta, de fato, não é 
que ‘tudo é cultura’, mas que toda prática social depende e tem relação com 
o significado” (idem, p. 33, grifos do autor). Assim, práticas econômicas 
ou práticas políticas, por exemplo, também estão envoltas em lutas por 
significação, tendo, dessa forma, sua dimensão cultural. Como conclui 
Hall: “(...) toda prática social tem condições culturais ou discursivas de 
existência” (idem, p. 34).

Se entendemos que a cultura é parte constitutiva de toda prática 
social, e que na contemporaneidade essa dimensão ocupa cada vez mais 
um lugar central, acreditamos que olhar para a questão da cultura é hoje 
fundamental para mapearmos formas de atuação política. Ainda seguindo 
Hall, há uma intensa relação entre cultura e poder, pois “quanto mais 
importante – mais ‘central’ – se torna a cultura, tanto mais significativas 
são as forças que a governam, moldam e regulam” (idem, p. 35). Nosso 
propósito, neste artigo, é tentar mapear como estão sendo construídas as 
ações culturais que permitem que os sujeitos historicamente excluídos 
pelos poderes dominantes se coloquem publicamente na luta política pelos 
direitos, incluindo aí o direito à expressão e à significação. 

Breves considerações sobre 
a significação do espaço

 Neste artigo, portanto, falaremos sobre as práticas artísticas 
e comunicacionais em regiões marcadas por sistemas classificatórios 
de grande impacto sobre aqueles que nelas vivem e sobre aqueles que 
com elas interagem: as favelas e as periferias. Gostaria de tecer algumas 
considerações breves sobre essas classificações espaciais antes de nos 
voltarmos especificamente para as redes de comunicação e arte que 
atravessam esses dois lugares significados.

Antes de tudo, não podemos perder de vista que os espaços 
geográficos são, antes de tudo, espaços sociais, resultantes de intervenções 
e interpretações. Precisamos pensar de que forma uma mesma área pode 
ser construída de maneira múltipla a partir das diferentes referências dos 
agentes sociais, seja esta área um território, uma região ou um lugar, 
para tomarmos aqui alguns conceitos fundamentais para a discussão das 
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espacialidades urbanas. Uma cidade, ambiente urbano complexo, deve ser 
pensada a partir da construção social que se faz dela. Como afirma Gomes 
(1995, p. 67): “(...) neste sentido, a região existe como um quadro de 
referência na consciência das sociedades; o espaço ganha uma espessura, 
ou seja, ele é uma teia de significações de experiências, isto é, a região define 
um código social comum que tem uma base territorial”.

 Essa interpretação, que passa a considerar a região como fruto da 
interação e definida a partir das relações culturais e sociais que a envolvem, 
nos parece pertinente para pensar a situação das favelas e das periferias. 
Os atores sociais constroem o espaço que configura a cidade de múltiplas 
formas, inclusive a partir de referências geográficas no sentido mais literal 
do termo. Favela é, desde sua origem, uma palavra atravessada por um 
sentido simbólico, de acordo com as versões mais correntes acerca do 
nascimento da expressão para denominar uma das primeiras das precárias 
formações residenciais em morros do Rio de Janeiro.1 Por alargamento e 
empréstimo, passou a designar todas as formações residenciais semelhantes 
e, com o passar do tempo, atravessou múltiplos processos de significação, 
a maioria deles generalista e estigmatizante, embora sempre um vocábulo 
em disputa significativa, ora valorado, ora depreciado, ora complexificado 
e analisado, ora simplificado e cristalizado.

Já periferia é claramente uma referência gerada a partir de um 
ponto de vista físico, considerando o entorno daquela que é considerada 
a parte central de um determinado espaço como sendo periférico a ela. No 
entanto, aqui também um registro de marcação espacial aparece recortado 
de valores.2 Quase sempre, aquele espaço convertido em centro reúne os 
atributos simbólicos mais valorizados, relegando à periferia os atributos 
negativos, em geral referentes à falta, em comparação ao que existe no 
centro. Também conceito polissêmico e polêmico, a ideia de periferia traz, 
em sua conformação, as dimensões conflitivas da luta política, que também 
incorpora as marcas espaciais.

É preciso lembrar que as fronteiras e os limites de uma determinada 
área são operados a partir de práticas e interações cotidianas, sendo 
reconstruídos na experiência diária de seus moradores, em situações de 
contato com outros moradores ou com pessoas de fora e mesmo a partir do 
discurso oficial, da mídia e das manifestações culturais. 

1. Ver, por exemplo, MELLO et alii (2011).
2. Ver, por exemplo, ZANETTI (2008).
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De certa maneira, estamos lidando com operações de negociação 
em que os agentes sociais estão buscando se apoderar de determinada 
noção que corresponde à região. Neste sentido, podemos nos remeter à raiz 
etimológica de região, que tem em regio sua sustentação3. É importante 
reparar que o radical reg também funda palavras como regente, regina 
(rainha) e regência, todas que remetem a domínio e a poder. De certa forma, 
a luta pela apropriação das categorias de favela e periferia remete ao sentido 
etimológico da palavra. Trata-se de se apoderar de um domínio, de um 
território a ser construído cotidianamente, de ter uma base espacial para a 
organização da ação política. Aqui, o conceito de território também merece 
uma avaliação. Marcelo José de Souza (1995, p. 78-79) nos aponta um 
caminho a ser traçado: “O território (...) é fundamentalmente um espaço 
definido e delimitado por e a partir de relações de poder”. 

Portanto, a questão central, no que se refere à noção de território, é 
sua associação com a esfera do poder. Neste sentido, o conceito de território, 
tanto quanto o de região, afasta-se do sentido geográfico e aproxima-se mais 
de uma noção política e administrativa. Assim, o controle sobre o território 
é fundamental para o estabelecimento do que Max Weber vai chamar de 
comunidade política (1994, p. 663). Se, como Michel Foucault (1986, p. 
158), entendermos que “existe uma administração do saber, uma política do 
saber, relações do poder que passam pelo saber”, poderemos pensar que elas 
remetem a “noções como campo, posição, região, território”. Nas palavras 
de Souza (1995, p. 87), “territórios, que são no fundo antes relações sociais 
projetadas no espaço que espaços concretos”.

Esta noção de território aponta para “territorialidades flexíveis”, 
flutuantes e móveis. Para Souza, é impossível pensar a noção de território 
em sociedades urbanas complexas sem pensar, conjuntamente, a noção 
de redes sociais. O autor propõe que se trabalhe com territorialidades 
superpostas, que permitam perceber como os atores em suas redes sociais 
constroem e desconstroem seus territórios, estabelecendo relações de 
poder e domínio que de fato implicam significados diversos. Exatamente 
para “marcar o caráter histórico e político-progressivo do fenômeno”, João 
Pacheco de Oliveira (1999, p. 178) propõe, de forma distinta, que se busque 
o afastamento da noção de territorialidade, propondo a noção de processo 
de territorialização.

3. Sobre a etimologia da palavra, ver BOURDIEU (1989, p. 113).
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Uma interpretação proposta por Asa Briggs nos permite trabalhar 

com a possibilidade da construção social da categoria de lugar. Para o autor, 
é preciso distinguir espaço de lugar4, em que o espaço é transformado em 
lugar quando adquire significado (BRIGGS, 1985, p. 87). Assim, o lugar 
é sempre resultado da experiência sobre o espaço. Portanto, um lugar 
não é uma categoria estática, mas o resultado de fluxos e interpretações 
diversos. Assim, lugares são carregados de interpretação, sendo, portanto, 
construídos socialmente, e não somente espaços geograficamente dados. A 
semantização do espaço, dessa forma, cria os múltiplos sentidos para o que 
o autor chama de lugar.

Entendemos, pois, que favelas e periferias não são categorias 
geográficas estanques, mas polissemias em disputa que envolvem relações 
de poder, lugares significados, territorialidades em processo. Neste sentido, 
a percepção do espaço como redes e fluxos nos permite uma visão mais 
complexa e ampliada da territorialização urbana, o que se percebe 
ainda mais claramente quando analisamos o estabelecimento de redes 
comunicacionais e culturais materialmente constituídas, para além do seu 
funcionamento simbólico, como veremos neste artigo.

A construção, consolidação e 
expansão das redes comunicacionais 

e culturais em favelas e periferias 

Nas últimas décadas, assistimos à expansão do uso de Novas 
Tecnologias de Comunicação e Informação (NTCIs), especialmente as 
digitais, na vida cotidiana das populações urbanas. Se inicialmente, 
em virtude dos entraves aquisitivos, o acesso às novas ferramentas de 
comunicação – como computadores, internet, redes sociais, máquinas 
digitais, celulares etc. – esteve mais restrito às camadas médias, nos últimos 
anos houve um expressivo crescimento no acesso a essas tecnologias por 
parte das camadas populares. Esse processo tem impacto especialmente 
entre os jovens, mais diretamente ligados nas NTCIs, mas acaba por atingir 

4. A distinção entre as duas categorias é também explorada por Michel de Certeau, 
para quem “o espaço é um lugar praticado” (CERTEAU, 1998, p. 202-203).
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a sociedade de forma geral, garantindo novas formas de comunicação e 
expressão, incluindo um processo de democratização não só no acesso, 
mas também na distribuição, o que permitirá que vozes tradicionalmente 
abafadas consigam cada vez mais ser projetadas publicamente, como 
veremos adiante neste trabalho.

Esse processo pode ser percebido de forma cada vez mais explícita 
nas práticas cotidianas dos moradores de favelas e regiões periféricas, com 
maior acesso às NTCIs, seja como receptores ou produtores, através de 
ações individuais ou coletivas, sendo  neste segundo caso possível perceber 
um movimento de articulação com projetos de ONGs e outras instituições 
afins, gerando produtos culturais e comunicacionais dos mais diversos, 
como jornais, sites, documentários, programas de rádio, CDs, bem como 
diversas atividades no campo das artes, como detalharemos adiante5.

São muitos os esforços, tanto institucionais quanto por iniciativa 
dos próprios sujeitos, em especial os jovens, para gerar novas apropriações 
e usos dos meios de comunicação e das mais diversas tecnologias, visando 
à produção, à circulação e ao consumo de produtos e informações que 
permitam, dentre outros objetivos, democratizar o acesso às mesmas, 
criar canais para a livre expressão de ideias e opiniões, gerar formas de 
intervenção na esfera pública e legitimar a fala de determinados sujeitos 
sociais frequentemente excluídos dos espaços tradicionais, ocupados quase 
sempre pelas grandes mídias. Em última instância, nos deparamos com 
inúmeras táticas e estratégias, no sentido proposto por Michel de Certeau 
(1998), relacionadas às práticas e usos das NTCIs, objetivando, em primeiro 
plano, a possibilidade da democratização do discurso e da pluralidade de 
opiniões, mas, principalmente, a construção de alternativas aos discursos 
oficiais e monopolistas.

Assim, no decorrer dos múltiplos trabalhos etnográficos que 
realizamos ou que outros realizaram em torno dessa temática, foi possível 
observar que o uso das NTCIs, predominantemente digitais, e em especial a 
internet, é expressivo. Na lista das vantagens que justificam a multiplicação 
da prática de criação de sites, fóruns, blogs e portais, está o baixo custo 
para a manutenção de tais mídias, a possibilidade de trabalhar em redes, 

5. Temos desenvolvido uma série de reflexões sobre as práticas de comunicação entre 
jovens e instituições com projetos para jovens na região da Baixada Fluminense 
especificamente. Ver ENNE (2008, 2009, 2011).
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a ampliação do círculo de recepção e a oportunidade de gerar maior 
interatividade entre produtores e receptores das informações veiculadas. 
Como obstáculos a ser enfrentados, são citados os problemas referentes 
às condições técnicas (falta de verba para comprar equipamentos, falta 
de técnicos e manutenção, dificuldades de ampliar os pontos de acesso e 
conexão etc.) e os processos de exclusão digital – incluindo não só o baixo 
acesso aos meios, mas as limitações cognitivas para lidar com os mesmos. 
No entanto, a frequência com que ferramentas digitais têm sido utilizadas 
pelas instituições observadas nos faz concluir que as vantagens têm 
conseguido, embora não sem esforços e projetos, superar as dificuldades. 
Exemplo significativo são os grupos que produzem pequenos filmes, 
documentários de curta duração, retratando a realidade em que vivem, 
com celulares. Mas as estratégias comunicacionais que mapeamos não se 
restringem ao mundo digital.

Assim, encontramos diversos casos em que velhas e novas 
tecnologias convergem para um uso democratizador da experiência de 
comunicação. Encontramos várias rádios comunitárias, que buscam 
manter com seu público uma experiência de interatividade e comunicação 
horizontalizada, sem definições estanques entre produtores e receptores, 
que, embora veiculadas no dial analógico, também fazem parcerias com 
sites para a divulgação de informações, como programação, entrevistas, 
disponibilidade de música para download etc. Da mesma forma, as 
ferramentas digitais do campo imagético (máquinas fotográficas, 
filmadoras, ilhas de edição, computadores de alta definição etc.), muitas 
vezes conseguidas com recursos de editais privados e públicos (podemos 
destacar, por exemplo, o Programa Ponto de Cultura do Governo Federal), 
são utilizadas na produção de campanhas e documentários, veiculados em 
eventos presenciais (shows, palestras nas escolas e instituições, congressos, 
festivais, concursos etc.) e também disponibilizados para FTP nos sites. 
Jornais, murais e grafites também são recursos acessados para produzir 
informação e formas de expressão na esfera pública. São, portanto, múltiplas 
formas de utilização de tecnologias da comunicação e da informação 
que, combinadas, permitem o exercício de práticas de democratização 
do discurso e do exercício ativo do direito a significar, produzir e divulgar 
opiniões, intervir no processo histórico do qual todos são sujeitos. 

Podemos citar ainda formas de expressão artística e cultural, 
envolvendo práticas musicais, como o funk, o samba e o hip-hop, para citar 
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os mais referendados; atividades teatrais; produção cinematográfica; artes 
plásticas, com destaque para o grafite; dança; moda; oficinas culturais 
das mais diversas; cursos nas mais variadas áreas; produção poética e 
literária; fotografia; artesanato; dentre outras. Todas essas manifestações 
culturais estão misturadas nesse processo de produção das identidades e 
das subjetividades para os sujeitos imersos na cidade, sempre levando em 
conta processos interativos e a dimensão da luta política pelo direito à 
significação e à expressão, incluindo a artística. Em alguns casos, como no 
funk, por exemplo, as formas de expressão cultural precisam desafiar um 
senso comum cristalizado pela mídia burguesa e pela ordem repressora, em 
que a manifestação artística é genericamente classificada como perigosa, 
ameaçadora, imoral, de baixa qualidade etc., fazendo com que a luta pelo 
direito à expressão já se dê pelo próprio ato de cantar ou compor um funk, 
como indicam os trabalhos de Facina (2009, 2010), Lopes (2008) e Lopes 
e Fascina  (2010).

Como afirmam Marisa Mello et alii (2011), a cultura passa a ser 
importante instrumento na construção de identidades sociais afirmativas, 
sendo “um caminho para garantir o direito à cidade para os jovens das 
camadas pobres”. E “desse modo, a cultura pode ser compreendida como 
política pública social e não apenas como lazer mercantilizado. As favelas 
devem ser reconhecidas como espaços produtores de cultura e territórios 
centrais para a construção de uma identidade urbana cidadã, democrática 
e inclusiva”. 

Da mesma forma, Yugi Gushiken (2008) nos lembra que 

A favela, a partir do momento em que captura para si o uso de ferramentas 
midiáticas, produz um discurso de si. Essa prática discursiva tende a alterar 
o imaginário urbano, para além dos registros etnográficos, sociológicos e 
jornalísticos como modelos narrativos e interpretativos do seu modo de 
vida. A captura das tecnologias midiáticas por parte das camadas populares 
demanda um novo tipo de escuta social. O modo como o discurso da favela 
– do popular, portanto – vem sendo produzido é através da autogestão de 
processos comunicacionais, em que os modos expressivos não são apenas 
as ferramentas da cultura (o corpo, a camiseta, a música, o grafite, enfim, 
as tradições reinventadas no espaço urbano), mas também a midiatização 
dos diversos processos culturais.
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Os diversos registros etnográficos, feitos por nós ou outros 

pesquisadores e narrados por eles em suas narrativas, nos evidenciam o 
caráter múltiplo e diversificado das produções no campo da comunicação e 
da cultura em favelas e periferias. São inúmeros os exemplos que poderiam 
ser citados para ilustrar o que está sendo abordado aqui. Para citar somente 
os mais reconhecidos publicamente, vale lembrar o trabalho que vem sendo 
realizado por ONGs, movimentos sociais e outras formas de associação 
coletiva, tais como o Observatório de Favelas, a CUFA – Central Única das 
Favelas (que ao realizar seu Festival Cine Cufa, por exemplo, detalhava em 
seu folder de divulgação: “O mundo já retratou a periferia. Agora é a vez 
das posições se inverterem”6) –, o AfroReggae, o Grupo Nós do Morro,7 
dentre outros. A partir de meu trabalho de campo específico, na região da 
Baixada Fluminense, periferia do Rio de Janeiro quando a capital é tomada 
como centro de referência, destacaria o trabalho desenvolvido pela Rede 
Enraizados, de Nova Iguaçu; pela Casa de Cultura da Baixada Fluminense; 
pelo CECIP – Centro de Criação de Imagem Popular–8; dentre outras.

Em todos esses trabalhos, destacam-se atividades nos planos da 
comunicação e da cultura, como temos descrito acima. Explicitamente no 
campo comunicacional, as ferramentas digitais têm sido fundamentais, 
permitindo a criação de portais, sites, blogs de divulgação de projetos, troca 
de informações e produtos (nos sites, em geral, é possível baixar músicas, 
filmes, artigos etc., produzidos pelos diversos agentes que nele interagem), 
bem como a produção de filmes, CDs, dentre outros, garantindo o 
escoamento da produção artística local. 

Nas palavras de Daniela Zanetti (2008): 

Há, contudo, outros processos de mediação que cada vez mais 
ocorrem de forma periférica, a partir de um conjunto significativo de 
produtos culturais (especificamente no campo da arte e da comunicação), 
como vídeos, filmes, fotografias, jornais, emissoras de rádio, agências 
de notícias, sites, blogs, etc., que falam sobre as periferias urbanas e que 

6. Apud ZANETTI (2008).
7. CUFA – http://cufa.org.br/; Observatório de Favelas – www.observatoriodefavelas.
org.br; Nós do Morro – http://www.nosdomorro.com.br/; AfroReggae – http://
www.afroreggae.org/. 
8. Rede Enraizados – http://www.enraizados.com.br/; Casa de Cultura da Baixada 
Fluminense – http://www.casadaculturabaixada.org.br/pt/;  CECIP – http://www.
cecip.org.br/.
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são feitos pelos próprios moradores desses “territórios de periferia”, 
principalmente aqueles situados em regiões metropolitanas (...). Hoje 
muitos espaços considerados de periferia já dispõem de seus próprios canais 
de comunicação, e os festivais de cinema e vídeo também se enquadram 
nesse tipo de experiência. (grifos da autora).

Como define Gushiken (2008):

Acontece, porém, que, se considerarmos a comunicação em sua força 
paradigmática na constituição da cultura contemporânea, pode-se 
perceber como, nos movimentos sociais e culturais, o pensamento 
comunicacional emerge ao modo de práticas de produção de linguagem em 
gêneros variados, que vão das artes eruditas ao artesanato, da linguagem 
oral à linguagem visual, quando não do cruzamento entre elas.

Assim, podemos observar que há, na contemporaneidade, um 
intenso esforço de produção cultural por parte dos sujeitos sociais, incluindo 
aí aqueles que, de forma sistemática, foram sendo excluídos das esferas 
hegemônicas de visibilidade para suas produções discursivas. Em especial, 
jovens de favelas e periferias utilizam-se de ferramentais tecnológicas, 
recursos comunicacionais, para darem voz às suas manifestações artísticas, 
permitindo a publicização e expansão de suas visões de mundo para outros 
interlocutores além dos locais. As redes comunicacionais operam como 
pontes entre os múltiplos sujeitos que vivenciam as cidades, em geral 
afastados pelas distâncias físicas e simbólicas.

Processo de interação social, mas claramente luta por direito à 
própria expressão, sem necessariamente ter que recorrer a mediadores, por 
mais bem intencionados que esses sejam. Como afirma Zanetti (2008): “Se 
esse outro ‘periférico’ não pode se autorrepresentar – e falar em nome de 
si mesmo – restam somente as representações construídas em torno deles 
pelos ‘outros’, e difundidas pelos meios de comunicação de um modo geral”. 
Trata-se, portanto, de um movimento contínuo de empoderamento, em 
que os sujeitos querem, conforme nos lembra Dudu de Morro Agudo na 
letra citada no título deste artigo, atuar por eles mesmos, dispensando as 
encenações feitas por outros em seus lugares. Como afirma Nilton Rocha 
(2011): “A era da intercomunicação de Castells carrega, no seu ventre, 
também a era da dissidência (HALIMI, 2007) ou uma cultura das favelas e 
das periferias que desbanca ‘os tradicionais mediadores da cultura’ e passa 
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de um mero objeto a sujeito dos discursos”.

No entanto, é possível conceber, mesmo neste esforço de dar voz e 
legitimar formas de autorrepresentação, ações conjuntas entre múltiplos 
sujeitos, incluindo aí lugares instituídos como as ações governamentais 
no que se refere à implementação de políticas públicas, ao apoio de setores 
privados, à relação com a mídia tradicional e à própria universidade. Os 
editais de fomento têm sido ferramenta importante neste processo, e não 
por acaso são muitos os casos de investimento, por parte de moradores de 
regiões periféricas, em cursos e oficinas de elaboração de projetos, uma vez 
que é através deles que se obtém sucesso na luta por recursos via editais. 
Assim, apesar de, no geral, tais esferas institucionais tenderem a agir como 
reguladoras e encompassadoras das vozes e formas de atuação das camadas 
populares, é possível vislumbrar, em algumas brechas, as possibilidades de 
uma ação conjunta que leve em consideração a necessidade dos sujeitos 
concretos, quase sempre destituídos, de se instituírem no seu direito à 
representação e à significação. Sobre esse aspecto falaremos no próximo 
item deste artigo.

Cursos de Formação de Agentes Culturais: 
uma ação híbrida

 A criação e implementação de cursos de produção cultural, visando 
instrumentalizar e formar agentes culturais de favelas e periferias, por parte 
de projetos de extensão universitária e ação não governamental parte, 
antes de tudo, do reconhecimento do que estamos apontando no decorrer 
deste texto: a) a multiplicidade e a riqueza das formas de produção artística 
e cultural das camadas populares, revelando a diversidade dos olhares, as 
possibilidades de resistência e luta, o papel político da cultura, bem como 
sua importância na construção de identidades coletivas e subjetividades; b) 
as dificuldades de sustentar e divulgar essa produção cultural diversa, por 
falta de estrutura, recursos, apoio etc.; c) a necessidade de instrumentalizar 
os sujeitos produtores para que possam efetivar tal prática comunicacional 
e cultural através de recursos e parcerias diversas, inclusive no sentido de 
fornecer bases para a consolidação de um mercado cultural não submetido 
aos parâmetros hegemônicos de produção da cultura; d) a compreensão 
de que é preciso, como forma de luta política, combater o controle das 
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formas de expressão e comunicação, permitindo que os sujeitos se 
autorrepresentem e se coloquem como protagonistas da história. Neste 
sentido, uma contribuição possível, por parte das instituições consolidadas, 
é fornecer recursos para o empoderamento desses sujeitos.
 Podemos citar, para ilustrar um tipo de ação de natureza acima 
citada, a iniciativa de criação de um curso de formação de Agentes Culturais 
no Rio de Janeiro, em 2008. Promovido inicialmente como curso de extensão 
da Universidade Federal Fluminense, por iniciativa do Observatório de 
Indústria Cultural (OiCult), sob a coordenação da professora de História 
Adriana Facina, o curso abrigou duas turmas no Centro Cultural Laurinda 
Santos Lobo, em Santa Tereza, até ser encampado pelo IFRJ, em parceria 
com o OiCult, tendo formado mais duas turmas9.

 Como descrevem Mello et alii (2011), esta é a proposta da iniciativa:

O Curso de Formação de Agentes Culturais Populares visa capacitar/
qualificar jovens e adultos moradores de espaços populares, sobretudo, 
favelas na cidade do Rio de Janeiro, que desenvolvem atividades no campo 
da arte e da cultura (artistas e produtores culturais dos campos da música, 
dança, audiovisual, artes plásticas, artesanato, teatro e “animadores 
culturais”). A intenção é estimular essas iniciativas e permitir que 
elas possam se beneficiar de editais de fomento, sendo organizadas no 
sentido de captar recursos (públicos ou privados), bem como desenvolver 
atividades autossustentáveis. Com isso, além da formação profissional dos 
empreendedores culturais das periferias cariocas, será possível dinamizar 
a economia dessas localidades, tornando as atividades culturais já 
desenvolvidas por esses agentes fonte de renda e emprego para a população 
favelada. Outro objetivo é desenvolver redes culturais nas favelas, no 
sentido da construção de uma cultura de paz com voz que garanta o 
respeito à diversidade étnica, de gênero, religiosa etc.

A elaboração curricular do curso visa, dessa forma, aparelhar o 
produtor para desenvolver com autonomia sua produção cultural, bem 
como subsidiá-lo com ferramentas para atuar no plano mercadológico e 
comunicacional da cultura. Assim, são ministradas aulas de Economia da 
Cultura, Economia e Gestão Popular, Marketing Cultural, Política Cultural, 

9.  Disponível em: <http://periferiasemcena.wordpress.com/>, acesso em 
03/02/2012.



42A
 fa

ve
la

 tá
 a

tu
an

do
Informática para Internet etc. Da mesma forma, disciplinas voltadas para a 
aprendizagem de ferramentas fundamentais, como produção de projetos e 
artigos, também são ministradas. Complementam o curso matérias voltadas 
para a construção de pensamento crítico e reflexivo, tais como Teorias 
da Cultura e Comunicação Popular, no sentido de estimular a formação 
política e a percepção da cultura como fundamental nas estratégias de lutas 
por direitos. Como detalham Mello et alii (2011), “dessa maneira, criar 
pontes entre as favelas, institutos federais e a universidade é central para 
que esses possam também dispor de instrumentais teórico-metodológicos 
que permitam refletir criticamente sobre a sociedade e identificar os desafios 
a serem superados”.

Como afirma Adriana Facina (2011),

Nas favelas cariocas essa dimensão material da cultura pode ser percebida 
de modo claro. A despeito do baixo investimento estatal e privado, existe 
nesses espaços extensa produção cultural. Bailes funk, ensaios de escola 
de samba, folia de reis, rodas de samba, eventos de hip hop, grafitagem, 
aulas de break e dança funk, shows são parte do seu cotidiano cultural. 
Tudo isso confirma a ideia proposta por autores como Lícia Valladares que 
apontam para as favelas não só como lugar da pobreza e da miséria, mas 
sobretudo, espaço de mobilidade social, de diversidade e de resistência à 
desigualdade social. Decorre daí a importância de fortalecer e articular 
essa produção, no sentido de torná-la alternativa econômica e também de 
vida para as populações faveladas.

De forma semelhante, em 2011 o Observatório de Favelas também 
implementou um curso de formação de agentes culturais, batizado de Redes 
e Agentes Culturais nas Favelas Cariocas. Em parceria com a Central Única 
das Favelas (CUFA) e a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro 
(SEC-RJ), e com patrocínio da Petrobras, o projeto pretende “formar 100 
jovens, com idades entre 15 e 29 anos, de cinco diferentes territórios – 
Cidade de Deus, Complexo do Alemão, Complexo da Penha, Manguinhos 
e Rocinha – em produção cultural e pesquisa social. O objetivo principal 
é apoiar o desenvolvimento de ações no campo da cultura, que venham 
ampliar o reconhecimento do papel das favelas na construção da identidade 
da cidade”10. 

10. Disponível em: <http://www.observatoriodefavelas.org.br/observatorio
defavelas/projetos/mostraProjeto.php?id_projeto=26>, acesso em 05/02/2012.
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 Destacamos esses dois esforços institucionais no sentido de auxiliar 
os produtores locais de cultura a se aparelhar para atuar com mais força no 
campo da produção cultural. Ambos reconhecem que o esforço deve ser na 
direção de ajudar a instrumentalizar os sujeitos e suas formas de expressão, 
não buscando representá-los ou falar por eles, mas ajudar no seu processo 
de empoderamento para que possam se colocar com mais força na luta pelo 
direito a significar. Neste sentido, a formação prevista não pode ser somente 
técnica, mas tem que ser altamente reflexiva, como vimos acima. Podemos 
citar, para ilustrar, a formação em militância política oferecida pela Rede 
Enraizados, através do CEFAM (Centro de Estudos de Formação de Ativismo 
e Militância), com o qual o movimento pretende estimular a formação de 
consciência crítica no campo da atuação cultural, em paralelo com uma 
série de ações comunicacionais e artísticas. Mais ainda: o CEFAM visa ao 
nucleamento da Rede Enraizados, formando novos sujeitos que possam 
recriar, em planos locais, as propostas de luta e transformação social via 
cultura presentes nas iniciativas pioneiras dos Enraizados fundadores 
do movimento. Em todos os exemplos acima citados, percebemos a 
compreensão do lugar estratégico da cultura na luta política e social, como 
temos destacado em nosso artigo.

Apontamentos finais

Assim, mais do que uma produção material, entendemos que 
tais ações no campo da cultura indicam claramente uma possibilidade 
de visibilidade e expressão para esses sujeitos sociais, que não encontram 
espaço na grande mídia, nas esferas oficiais e tradicionais, como os fóruns 
governamentais, a escola, a família etc. Neste sentido, a produção cultural 
passa a ter lugar central como estratégia política, levand’o à necessidade 
de uma discussão mais aprofundada entre esses dois campos, da cultura 
e da política, buscando entendê-los dentro do contexto atual, em que a 
cultura passa a ser a principal ferramenta das ONGs e dos sujeitos citados 
na luta pelo direito à representação, embora, muitas vezes, seja perceptível 
um deslocamento da ação predominantemente política, de intervenção e 
transformação sociais explícitas e diretas (característica dos movimentos 
sociais dos anos 1970 e 1980, por exemplo), para uma ação mais voltada 
para a produção das subjetividades, em que o potencial de transformação se 
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dá pela própria ação cultural e pela resposta individual a essa ação. 

Nesse sentido, percebemos uma ambiguidade na percepção da 
cultura como estratégia de produção de significações sociais: por vezes, ela 
é buscada como um meio para atingir fins maiores, que seriam alcançados 
somente com a inserção em movimentos coletivos e de intervenção social, 
visando à transformação da ordem política; em outras – que, em nossas 
pesquisas preliminares, apresentaram-se como a maioria –, a cultura parece 
ser um fim em si mesmo, uma busca por realização pessoal e transformação 
subjetiva, revelando outra concepção tanto do que se entende por cultura 
quanto por política. Acreditamos que esse seja um importante eixo 
reflexivo, para o qual temos voltado nossas pesquisas: queremos entender 
como os campos da cultura e da política são articulados e pensados a partir 
da ação dessas agências – instituições que oferecem projetos que fazem uso 
das NTCIs e de ações culturais – e, principalmente, de seus agentes/sujeitos 
que, em suas práticas comunicacionais, fazem uso de recursos midiáticos e 
tecnológicos. 

Adriana Facina (2011) nos lembra que “com base nos escritos 
de Raymond Williams, entendemos a cultura como parte da produção e 
reprodução material da vida e não como uma esfera isolada das demais 
atividades humanas. Desse modo, a cultura é parte da construção social 
da realidade, informando a cotidianidade das práticas sociais humanas”. 
Partilhando as visões de ambos os autores citados acima, entendemos 
que a cultura e a comunicação são, na contemporaneidade, as arenas 
fundamentais para as disputas em torno dos direitos, dentre eles o de 
significação e representação. Instrumentalizar e legitimar as ações culturais 
são importantes estratégias na luta política, evitando que a cultura seja um 
fim em si mesmo ou escoamento mercadológico e ideológico da produção 
hegemônica do discurso. E, neste processo, as redes comunicacionais se 
colocam como um importante recurso, como nos lembra, de forma clara, 
Daniela Zanotti (2008):

Numa perspectiva mais ampla, pode-se compreender essa articulação de 
determinados segmentos da sociedade civil em torno do audiovisual como 
uma forma de participação política dos cidadãos – significando uma forma 
de exercício da cidadania, ideal da modernidade associado aos conceitos 
de liberdade de expressão, igualdade de direitos, etc. Cidadania, nesse 
sentido, diz respeito a uma ampliação de vários tipos de “direitos de usos e 
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acessos”, como educação, saúde, trabalho, participação política, moradia, 
etc. A partir das novas demandas que surgem no contexto das sociedades 
contemporâneas, cada vez mais amplo se torna o espectro de abrangência 
do exercício da cidadania. E a comunicação tem sido um dos aspectos da 
cidadania incluídos nessa demanda, principalmente porque se caracteriza 
como meio, instrumento, e, ao mesmo tempo, como campo de atuação 
permanente na busca pelo que se convencionou chamar de “inclusões”. 
Pelo menos no cenário brasileiro, podemos destacar como importantes 
“bandeiras” reivindicatórias a democratização da comunicação e a 
inclusão digital. Desse modo, a participação política hoje também é 
marcada – e principalmente – pela busca de uma inserção em diferentes 
espaços midiáticos. A visibilidade na esfera pública proporcionada pelos 
meios de comunicação se tornou uma meta para se efetivar o debate 
público e as mobilizações sociais.
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O fato de experimentar em comum suscita um valor, é vetor de criação. 
Que esta seja macroscópica ou minúscula, que ela se ligue aos modos de 
vida,  à produção, ao ambiente, à própria comunicação, não faz diferença. 
A potência coletiva cria uma obra de arte: a vida social em seu todo, e em 
suas diversas modalidades (Maffesoli, 1996, p. 28).

 A mídia suscita valores e os incorpora em um processo de 
retroalimentação permanente. Os cidadãos, por sua vez, criam e recriam 
sentimentos a cada olhar, a cada gesto, nas esquinas das cidades. As 
práticas sociais de produção, circulação e recepção de discursos constituem-
se em fatores importantes na formação, manutenção e mudança das 
representações sociais. Este artigo inspira-se nas narrativas jornalísticas 
elaboradas em torno da temática da violência, tendo como foco principal 
a ocupação da favela da Rocinha pela polícia carioca nos últimos meses de 
2011, em uma tomada histórica que foi coberta pelas mais diversas mídias, 
repercutindo nos dias e semanas seguintes. 
 A análise das representações sociais articuladas pela mídia 
impressa em torno da violência constitui-se, portanto, como objeto de 
estudo desta proposta. Para isso, trabalhamos com o jornal O Globo, por ser 
um periódico de grande relevância quanto à formação da opinião pública, 
tanto na cidade do Rio de Janeiro como em todo o país. O período da análise 
do jornal compreende as edições diárias entre 10 de novembro de 2011 e 
27 de novembro de 2011.
 O recorte analítico foi estabelecido a partir das próprias matérias, ou 
seja, essencialmente coincide com a cobertura dada pelo jornal ao processo 
de ocupação da favela da Rocinha. A editoria Rio do periódico concentrou 
a cobertura sob três grandes títulos, a saber: “A guerra do Rio” (10 a 14 de 
novembro de 2011), “Rumo à pacificação” (15 a 26 de novembro de 2011) 
e “Três anos de pacificação” (27 de novembro de 2011). A análise, porém, 
abrange reportagens, notas, artigos e entrevistas relativos ao processo 
de ocupação da Rocinha, publicados pelo jornal em outras editorias e 
cadernos.
 Para essa investigação, consideramos as seguintes hipóteses: 
a reinvenção da marca Rio de Janeiro e os deslocamentos das suas 
representações sociais; a ocupação das favelas antes sob o domínio do 
tráfico, pelas forças oficiais, e o título de “pacificada” a elas conferido a partir 
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de então, inspirando-nos a pensar no conceito de “rito de instituição”, de 
Pierre Bourdieu; e, por fim, a mídia apropriou-se do termo “pacificação” 
utilizando-o como um slogan.

Rio de Janeiro: fluxos comunicacionais 
e representações sobre a violência

A distinção entre notícias relatadas e acontecimentos pessoalmente 
experimentados, e, de certos modos, até entre os profissionais de 
comunicação e as pessoas comuns, está mudando nos novos cenários de 

comunicação criados por novas tecnologias (Rosa, 2005, p. 137).

 As cidades são plurais por excelência e o Rio de Janeiro, enquanto 
metrópole, exemplifica bem essa ideia. Qualquer tentativa de leitura da 
cidade acontece por meio de intricada rede comunicacional e simbólica, em 
que narrativas se sobrepõem, se excluem e se complementam, dando ensejo 
a novas leituras e interpretações, em contínuo processo de reinvenção de 
sentidos. Cada fragmento urbano possui múltiplos significados e insere-
se em variadas redes de fluxos comunicacionais, produzindo percepções 
diversas. 
Entendemos que o Rio de Janeiro passa por um momento de reinvenção e 
de redefinição de sua identidade. Partimos do princípio de que esse processo 
iniciou com a vitória do Rio de Janeiro para sediar a Copa do Mundo e as 
Olimpíadas, ressaltando, no exterior, a aura de Cidade Maravilhosa, apesar 
da violência que nela se instaurou. Convergindo para esse contexto, a 
retomada, pelos poderes públicos, dos territórios dominados pelo tráfico, 
com a consequente diminuição dos índices de violência e de percepção de 
insegurança por parte dos moradores corrobora com essa reinvenção da 
cidade.   
 O Rio de Janeiro contagia-se com os processos de mudança que 
se observam na cidade, com as possibilidades que se vislumbram para os 
próximos anos, inserindo-se em uma onda virtuosa, pautada e reproduzida 
na mídia. Consideramos a hipótese de que as ações governamentais são 
complementadas não só pelas expectativas positivas da população, mas 
também pelo discurso jornalístico sobre a violência em território carioca. 
Se antes tinham tons de desesperança e desencanto, agora, embora 
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subsistentes, as narrativas sobre violência parecem amenizadas pelo novo 
clima que se instala na cidade, o que altera a forma como ela é percebida 
pelos leitores.
 As representações sociais existentes sobre a cidade do Rio de 
Janeiro são múltiplas e paradoxais, renovando-se sempre de acordo 
com a dinâmica metropolitana contemporânea: reluzente, espetacular, 
monumental, maravilhosa, mas também violenta, suja, mal organizada, 
corrupta. Neste artigo, interessa-nos estudar os deslocamentos na 
representação de cidade violenta, consolidada especialmente a partir das 
décadas de 1970/1980, com o aumento considerável do número de favelas 
e a submissão desses territórios à força dos traficantes de drogas, que lá se 
instalaram fortemente armados, conferindo a essas comunidades a pecha 
de violentas. Devido à sua importância no imaginário espetacular da 
cidade, a memória urbana do Rio de Janeiro é excelente campo de estudos 
para compreendermos representações como “maravilhosa” ou “violenta”, 
tão utilizadas pela comunicação social. 
 Para compreender e explicar uma representação, é necessário 
começar com aquela, ou aquelas, da(s) qual(is) ela nasceu. Não é suficiente 
começar diretamente de tal ou tal aspecto, seja do comportamento, seja da 
estrutura social. Longe de refletir, seja o comportamento ou a estrutura 
social, uma representação muitas vezes condiciona ou até mesmo responde 
a eles. Isso é assim não porque ela possui uma origem coletiva, ou porque ela 
se refere a um objeto coletivo, mas porque, como tal, sendo compartilhada 
por todos e reforçada pela tradição, ela constitui uma realidade social sui 
generis (Moscovici, p. 41).  
 Já Namer defende que as continuidades e as descontinuidades da 
vida social aludem a estruturas de rememoração e esquecimento, seleção 
e processamento do passado. A reflexão sobre a lembrança dos fatos, seja 
pela mídia, seja por relatos de pessoas que viveram o acontecimento, nos 
coloca a cada instante no domínio das significações sociais. A memória 
social, enquanto ingrediente intrínseco às representações, é de origem 
social porque todas as lembranças remetem a uma totalização de grande 
número das memórias coletivas (Namer, 1987, p. 25). 
 Daí compreendermos as representações coletivas e as 
representações sociais como conceitos primos que implicam tradições, 
transmissões, transgressões e significações. Esses conceitos constituem 
boa parte das representações sociais que acontecem no cotidiano urbano, 
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seja nos transportes públicos, nos shopping centers ou nas redes sociais. A 
grande mídia, por sua vez, tem um papel de retroalimentação permanente 
em relação às representações sociais, pois, ao mesmo tempo em que se 
fundamenta no senso comum para descrever o objeto, ela o ressignifica a 
cada notícia, ficção ou anúncio. Assim também acontece na vida cotidiana 
urbana: quando praticamos uma análise, estamos (re)apropriando as 
representações, já carregadas das percepções do grupo social do autor, e 
criando outras novas. 
 As circunstâncias em que surge uma representação social, nos dias 
atuais, são extremamente difíceis de definir. Quando há uma imagem ou 
um nome que a resume, a possibilidade de rápida repercussão nas redes de 
comunicação, de massa e sociais é de grande porte. Nesse caso, podemos 
pressupor que essa representação tem um de seus marcos históricos 
naquele momento, mas isso não significa que tenha nascido ali. A fórmula 
mágica das representações sociais certamente tem, em suas poções, 
ingredientes como mídia e cotidiano, mas seus feitiços ainda são muitas 
vezes indecifráveis quanto às suas origens. Juntamente a essa fórmula, 
devemos considerar, especialmente nas grandes cidades, a manifestação 
do banal como ingrediente fundamental em relação a uma representação 
social. Determinadas situações parecem ser tão óbvias no cotidiano urbano 
que nunca paramos para pensar porque repetimos determinado padrão 
anônimo e banal. 
 A imagem da cidade também é representada pelo conjunto de 
atos e comunicações banais das quais os cidadãos em geral participam. A 
forma de lidar com o lixo, as torcidas organizadas, os espetáculos de sucesso 
em cartaz, os engarrafamentos, as feiras, o metrô lotado, os eventos, os 
produtos piratas, o comportamento nos elevadores, entre inúmeras outras 
questões da cidade, interferem na sua imagem geral por serem fatores 
preponderantes à sua cultura. O íntimo da cidade dita as representações 
sociais. A mídia acompanha essa dinâmica e recria essas representações 
a cada nova produção jornalística, publicitária ou de entretenimento. O 
mesmo acontece permanentemente nas redes sociais: em tempo recorde as 
representações são retroalimentadas de outros ingredientes e fatos. 
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Sobre a violência no Rio

O povo do Rio de Janeiro está em movimento restaurando sua autoestima 
(...) A juventude do funk refaz um discurso sobre o Rio e faz da cidade de 
novo seu palco. Mira-se no espelho. Recupera o amor próprio. Sobrevive de 
forma extrovertida e barulhenta. (...) O Rio não pode se dar ao luxo de não 
ser civilizado. (Lessa, 2000, p. 449)

 O Rio de Janeiro é representado em todo o mundo por uma série de 
características da ordem do belo e, ao mesmo tempo, por uma variedade 
de questões ligadas à violência. Reconhecida como uma cidade de festas e 
com um povo sorridente, o Rio de Janeiro é comumente associado a eventos 
como o Réveillon e o Carnaval. Atualmente, isso também acontece em 
relação à Copa de 2014 e às Olimpíadas de 2016. Em todos esses encontros, 
a festa e a violência são dois ingredientes que nutrem narrativas populares 
e midiáticas antes, durante e depois dos eventos. Para Maffesoli, o “mal” faz 
parte das noções do “bem”, sendo elementos fundamentais para quaisquer 
ajuntamentos de pessoas (Maffesoli, 2002, p. 96, 122, 153). Bem e mal, 
alegria e dor, vida e morte são alguns dos jargões que orientam a produção 
comunicacional sobre o cotidiano do Rio de Janeiro, principalmente em 
períodos marcados por grandes festas frequentadas por turistas. 
 Não podemos deixar de levar em conta que o contexto internacional 
influencia o imaginário de violência e tragédia que alimenta o repertório 
midiático nos diversos continentes. Appadurai salienta esse aspecto 
ao analisar a nova geografia que se configura com o terrorismo, e seus 
refugiados, mundo afora (Appadurai, 2007, p. 57/75). Mike Davis também 
aborda essa temática ao analisar o crescimento das favelas nas metrópoles, 
vislumbrando uma explosão urbana de tal ordem que as favelas se uniriam 
em um processo global, o qual contaria com novos conceitos de segurança 
e violência ainda não reconhecidos pela sociedade formal (Davis, 2006, p. 
7/22). 
 Ao pensarmos a comunicação social e as representações sociais 
em uma metrópole como o Rio de Janeiro, os limites entre o público e o 
privado constituem-se como importante fonte de indagações acadêmicas, 
sobretudo em um momento em que a cidade é escolhida para acolher 
dois dos maiores megaeventos esportivos do mundo: a Copa do Mundo de 
Futebol e as Olimpíadas. No caso de cidades associadas à violência, esses 
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megaeventos exigem um planejamento que tenha sempre como prioridade 
a segurança dos atletas e das plateias, considerando, entre outras, questões 
como contrato de seguros e cuidados com horários, locais e porte de 
equipamentos. A representação delineada pela mídia impressa em torno 
dessa problemática é uma das boas tensões desta proposta.

A ressignificação da favela da Rocinha

(...) ontem talvez tenha sido o dia mais importante do Rio nesse ano. 
Marcou o desembarque na mais famosa favela do Brasil de uma política 
de ocupação de sucesso, mostrando que é possível acabar com o governo 
ditatorial do tráfico em áreas da cidade. Eu apoio. (Anselmo Gois, O Globo, 

coluna de Anselmo Gois, editoria Rio, 14 de novembro de 2011, p. 19)

 A Rocinha é uma das maiores favelas da América Latina, com quase 
40 mil imóveis e mais de 70 mil habitantes1. Localiza-se na zona sul da 
cidade do Rio de Janeiro, junto ao bairro de São Conrado, cujos moradores 
têm, em geral, alto poder aquisitivo. Encontrava-se, há quatro décadas, 
sob o domínio dos traficantes de entorpecentes, que circulavam na favela 
fortemente armados.
 Nos últimos anos, o envolvimento do tráfico com a polícia 
intensificou-se em um misto de permissividade e corrupção, possibilitando 
que a Rocinha se tornasse um grande entreposto de distribuição de 
substâncias entorpecentes. A facção criminosa que dominava a comunidade, 
além de importar as drogas de outros países, também mantinha, no local, 
laboratórios para a transformação da pasta de cocaína, multiplicando 
as quantidades importadas, transformando a favela em um dos maiores 
distribuidores de drogas da cidade.
 A Rocinha reunia, assim, as seguintes características: grande 
extensão territorial, localização privilegiada junto ao público consumidor 
de drogas da zona sul carioca, acordos consolidados com a polícia, grandes 
estoques de armas, munições e drogas, além de laboratórios próprios para 

1.  No total foram identificados 38.140 imóveis, sendo 34.576 domiciliares e 
3.564 não domiciliares. Número de habitantes da Rocinha: 73.410. Disponível 
em: <http://urutau.proderj.rj.gov.br/egprio_imagens/Uploads/RD.pdf>, acesso 
em: 11/03/2012.
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o processamento da pasta de cocaína. Era, portanto, cobiçada por outras 
facções criminosas que, frequentemente, travavam disputas por esse 
território com os traficantes locais, invadindo ou tentando invadir esse 
morro.
 Tais incursões configuravam cenário de guerra no local, com o 
uso de armamento pesado pelas facções, levando os habitantes da favela 
e de seu entorno a enfrentar dias de terror, com tiroteios, interrupção de 
trânsito, mortes e lesões por balas perdidas. Os moradores ficavam reféns 
dessa violência. Esse conflito repercutia na cidade, uma vez que a Rocinha 
localiza-se em frente a uma das principais vias de ligação entre zona sul, 
centro e zona oeste, áreas densamente povoadas.
 Essa foi a realidade experimentada pela população local (favela e 
asfalto), em especial a partir da década de 1980, com sucessivas trocas de 
facções e chefes do tráfico, mas sem que a rotina de insegurança se alterasse. 
 Esse quadro começa a se transfigurar, com a candidatura do Rio 
de Janeiro a sediar a Copa do Mundo e as Olimpíadas, respectivamente em 
2014 e em 2016, e a união da prefeitura, do governo do estado e da União 
Federal em torno do projeto de trazer, para o Brasil, esses dois importantes 
megaeventos desportivos. Mas, para isso, a cidade precisava livrar-se de 
sua imagem de violenta, precisava ser “pacificada”, ou não teria chance de 
vencer a disputa pela sede.
 Legislações recentes, baseadas no paradigma da função social da 
cidade e da propriedade, impediam a remoção de favelas, política pública 
muito em voga até a década de 19702. Logo, restava pacificar esses 
territórios. Assim, o governo do estado do Rio de Janeiro criou as Unidades 
de Polícias Pacificadoras (UPPs)3 para se estabelecerem permanentemente 
nas favelas após esses territórios serem resgatados pelo Estado das mãos dos 
traficantes. Desta forma, a partir de 2008, diversas favelas cariocas foram 
sucessivamente ocupadas pelas forças oficiais, passando a ser consideradas 
pacificadas. A Rocinha foi a 19ª favela a sofrer essa intervenção, que ocorreu 
em 13 de dezembro de 2011. A partir daí, adquiriu o status de pacificada.

2. Lei 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade).
3. Decreto 41.650, em 21 de janeiro de 2009.
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Bourdieu e os ritos de instituição

Falar em ritos de instituição é indicar que qualquer rito tende a consagrar 
ou a legitimar, isso é, a fazer desconhecer como arbitrário e a reconhecer 
como legítimo e natural um limite arbitrário (...) (Pierre Bourdieu, 2008, 
p. 98).

 Pierre Bourdieu, em A economia das trocas linguísticas, reflete sobre 
a teoria do rito de passagem, enfatizando a função social do ritual e de sua 
significação social. Para o autor, um dos efeitos substanciais do rito de 
passagem seria o de estabelecer uma diferença duradoura entre aqueles que 
já passaram pelo rito e os demais. Entre eles haveria uma linha a separá-los 
e um limite a ser ultrapassado por aqueles que não foram legitimados pelo 
rito. 
 O rito de passagem teria, assim, o poder de atribuir aos consagrados 
um novo status, tão simbolicamente abrangente e profundo que “talvez 
fosse mais apropriado dizer ritos de consagração, ritos de legitimação, ou 
simplesmente, ritos de instituição” (Idem, p. 97). Seria possível perceber, a 
partir dali, o surgimento de uma nova identidade, ou seja, uma nova forma 
de se perceber e de ser percebido. Esclarece o autor que “(...) basta juntar 
os diferentes sentidos de ‘instituere’ e de ‘institutio’ para obter a ideia de 
um ato inaugural de constituição, de fundação e até mesmo de invenção, 
levando através da educação a disposição duradoura, hábitos e usos” (Idem, 
p. 102).
 A retomada de área antes sob o domínio de traficantes pelas forças 
oficiais e o título de “favela pacificada” ou “comunidade pacificada”, a ela 
atribuído a partir de então, constitui-se em verdadeiro rito de instituição. O 
ato de ocupação da favela altera consideravelmente a forma como é vista 
essa comunidade. Assim, perde a alcunha de violenta, ou seja, embora 
continue favela, não é mais locus de violência. 
 Nesse momento, estabelece-se uma visível linha divisória entre 
favelas pacificadas e não pacificadas, com consequências em representações 
e comportamentos. A ocupação é, assim, um “ato de magia social” (Ibidem, 
p. 104), com forte carga simbólica, capaz de operar profundas e imediatas 
transformações na realidade social, ao “atuar na crença coletiva, garantida 
pela instituição e materializada pelo título” (Ibidem, p. 105).
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 Ao atribuir propriedades essencialmente sociais como se fossem 
de origem natural, o rito de instituição consagra diferenças, legitima 
discriminações. No material examinado nesta pesquisa, o valor “favela 
pacificada” opõe-se ao desvalor “favela não pacificada”. Diferenças de fato 
passam a ser distinções consagradas, ou seja, a ocupação/pacificação, como 
rito de instituição, teria a força de conferir, a uma diferença preexistente, 
efeitos simbólicos socialmente significativos:
 Na localidade do Arvrão, também no Vidigal, policiais brincavam 
com crianças. Segundo a polícia, o lugar já foi um dos esconderijos do ex-
chefe do tráfico local, conhecido como Nino. Um dos PMs que estavam por 
lá ontem era o cabo Gomes, que, uma semana atrás, quase foi atingido 
durante o tiroteio que matou o cinegrafista da TV Bandeirantes Gelson 
Domingues, na ainda não pacificada Favela de Antares, em Santa Cruz (O 
Globo, editoria Rio, 14 de novembro de 2011, p. 11).
 Na linha dessas reflexões, Bourdieu cita como exemplo a investidura, 
que poderia ser a de um cavaleiro ou de um presidente da República, 
ou seja, a concessão de um título ou a posse de um cargo. Em ambos os 
casos, a investidura teria o poder de santificar uma diferença, fosse ela 
preexistente ou não, e o ritual faria com que essa diferença fosse conhecida e 
reconhecida como tal, tanto pelo investido como pelos demais, com reflexos 
práticos na realidade. Alertando para a importância desse fenômeno para a 
compreensão dos fatos nas sociedades, o autor entende que

(...) a ciência social deve levar em conta o fato da eficácia simbólica dos 
ritos de instituição, ou seja, o poder que lhes é próprio de agir sobre o 
real ao agir sobre a representação do real. Por exemplo, a investidura 
exerce uma eficácia simbólica inteiramente real pelo fato de transformar 
efetivamente a pessoa consagrada: de início logra tal efeito ao transformar 
a representação que os demais agentes possuem dessa pessoa e ao 
modificar sobretudo os comportamentos que adotam em relação a ela (a 
mais visível de todas essas mudanças é o fato de lhe conceder títulos de 
respeito e o respeito realmente associado a tal enunciação). Em seguida, 
porque a investidura transforma ao mesmo tempo a representação que 
a pessoa investida faz de si mesma, bem como os comportamentos que 
ela acredita estar obrigada a adotar para se ajustar a tal representação 
(Ibidem, p. 99).
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 A investidura confere ao investido tal blindagem simbólica que 
mesmo atos que divirjam dos que dele se espera não são capazes de abalar 
a essência de sua consagração. Ou seja, o simbolismo (etéreo, virtual, 
imaterial) não é necessariamente afetado por condutas reais contrárias 
ao contexto que se estabelece, havendo autonomia entre o “ser social” e o 
“fazer” (Ibidem, p. 104), o que permitiria que os limites traçados pelo rito 
de instituição fossem eventualmente ultrapassados sem que, entretanto, o 
instituído deixasse de ser percebido pela sua condição. A melhor ilustração 
desse fenômeno se daria através do que o autor intitula “estratégias de 
condescendências”:
 Estou chamando de estratégias de condescendências essas 
transgressões simbólicas do limite que permitem ter concomitantemente 
os lucros da conformidade e os da transgressão em relação à definição: é 
o caso do aristocrata que bate nas costas do cavalariço e do qual se dirá 
‘Ele é simples’, querendo-se dizer com isso, tratando-se de um aristocrata, 
que é um homem superior cuja essência não comportaria em princípio 
tal conduta. (...) o consagrado condescendente escolhe deliberadamente 
atravessar a linha; ele possui o privilégio dos privilégios, aquele que consiste 
em tomar liberdades com seu privilégio (Ibidem, p. 104).
 Nos textos examinados foi possível identificar a ocorrência desse 
fenômeno em diferentes ocasiões. Sob o título “Rocinha abraça mais de dois 
mil atletas na corrida pela paz” (O Globo, 23 de janeiro de 2012, editoria Rio, 
p. 13) o jornal cobriu o evento esportivo Rocinha de Braços Abertos, corrida 
realizada em 22 de janeiro de 2012 no interior da favela. A competição 
teve cerca de dois mil participantes, entre moradores e visitantes, e é nesses 
últimos que ora nos concentramos. 
 O jornal registra a participação de autoridades como o secretário de 
Segurança do estado do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, e René Alonso, 
comandante do Batalhão de Operações Especiais (BOPE)4. Ambos levaram 
familiares para participar do evento: Beltrame estava acompanhado de sua 
esposa, e Alonso, da esposa e quatro filhos. O jornal conferiu destaque a 
esse fato e Beltrame ressaltou que o percurso era “difícil” por ser composto 
de “ladeiras”, além de “trilhas, becos e vielas”, afirmando, entretanto, que 
foi “muito bom ver a comunidade interagindo dessa forma”. Por seu turno, 

4. O BOPE é o Batalhão de maior prestígio no Rio de Janeiro, estando à frente das 
operações de invasão, retomada e ocupação das favelas que se encontram sob o 
domínio de traficantes.
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Alonso declarou que seu trabalho é “retirar das ruas criminosos, armas e 
drogas”, mas “também integrar” e que “deu tudo certo”, embora a corrida 
tenha sido de “logística complicada”.
 Sobre a mesma corrida, em artigo intitulado “Rocinha. Uma 
corrida antropológica pelos becos da favela”, (O Globo, Segundo Caderno, 
30 de janeiro de 2012, p. 10), Joaquim Ferreira dos Santos, colunista do 
jornal, discorre sobre sua participação no evento como corredor. Além 
de denominar de “antropológica” a corrida, informa que se sentiu “como 
se partisse para uma aula de sociologia urbana na PUC”, a Pontifícia 
Universidade Católica localizada perto dali, e que se tratava de uma “corrida 
de quilometragem social”. Ressalta que a corrida em nada se compara às 
maratonas de Nova York, pois acima dos corredores não estão os charmosos 
edifícios daquela cidade, mas uma “muralha de fio de luz, de telefone, de TV 
a cabo”. Diz ainda que foi preciso enfrentar o “cheiro do esgoto ao ar livre” e 
abanar as “moscas das cacas do caminho”. Os corredores, assim, “passavam 
por becos miseráveis”, onde viviam pessoas que precisam “respirar na rua 
o ar que suas casas abafadas não deixam”. Nesse universo de participantes, 
constavam aqueles que, usando “tênis de até mil reais” e gastando “até 
mais de um salário mínimo5 em academia, personal, energéticos e roupas”, 
passavam pelas casas humildes com diferentes graus de constrangimento, 
uma vez que tais pessoas “não têm aquela grana sequer para gastar na 
alimentação básica”. Além disso, o percurso podia ser comparado com um 
cross-country, diante da necessidade de pular “vala de esgotos”, “cadáver 
de um gato esmagado pela moto”, de evitar “escorregar no xixi que escapa 
pelos canos” a fim de que pudesse “chegar vivo (...) ao pódio sugestivamente 
plantado ao lado do Fashion Mall”6. 
 Na análise ora empreendida, observamos o texto publicado de 
forma abrangente, englobando, além da linguagem verbal, as imagens e 
os padrões gráficos. A partir daí, buscamos pistas que pudessem revelar 
práticas sociais e culturais de produção de sentidos, embutidas em processos 
comunicacionais registrados pelo jornal.
 As matérias descritas acima permitem identificar, nas práticas 
dos sujeitos sociais citados, processos comunicacionais que se valem da 

5. O valor do salário mínimo, à época da redação deste artigo, é de R$ 622,00 
(seiscentos e vinte e dois reais) - Decreto nº 7.655, e 23.12.2011.
6. O Fashion Mall é um dos mais exclusivos e caros shoppings centers do Rio de 
Janeiro, localizado bem próximo à Rocinha, no bairro de São Conrado.
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estratégia de condescendência, descrita por Bourdieu. Trata-se de pessoas 
que foram, cada uma a seu turno, submetidas a ritos de instituição, 
seja através da investidura em importantes cargos públicos, seja pela 
contratação, por importante jornal do estado, para a função de colunista. 
 Foram, assim, submetidos a um processo de distinção social 
e incluídos em uma categoria social que, a princípio, não teria como 
comportamento prescrito o de participar de um evento esportivo popular 
em favela. Ao percorrer com os moradores da Rocinha vielas e becos sujos 
e insalubres, sua participação caracterizou-se em uma transgressão, nos 
termos de Bourdieu, uma vez que o agir social conflitou com o ser social. 
Tais condutas, entretanto, não foram capazes de abalar a aura simbólica 
que envolve cada um desses sujeitos, e que os difere, os separa, também 
simbolicamente, dos demais:

(...) o consagrado condescendente escolhe deliberadamente atravessar 
a linha; (...) ao conferir aos consagrados uma essência indiscutível e 
indelével, um dos privilégios da consagração reside no fato de autorizar a 
transgressão que estariam proibidas de outro modo. Aquele que se sente 
seguro quanto a sua identidade cultural pode jogar com a regra do jogo 
cultural (...) (Ibidem, p. 104).

 
 Discursos são práticas sociais. Falas são formas de agir. Ambos 
ocorrem em momentos históricos definidos e em ambientes contextualizados 
onde exercem e sofrem influências, ou seja, onde há mediações de várias 
naturezas. São processos de trocas comunicacionais que produzem e 
reproduzem sentidos nos mais diversos emaranhados de redes discursivas. 
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A “pacificação” como slogan

(...) a pacificação faz a gente sonhar alto 
(Frederico Leal, morador da Chácara do Céu. 

O Globo, editoria Rio, 16 de novembro de 2011, p. 14)

 Uma das preocupações da presente investigação é perquirir de que 
forma a intervenção ocorrida nas favelas foi exposta nas matérias analisadas. 
Verificou-se que esse processo ocorria, especialmente, com a repetição 
sistemática do termo “pacificação”. Se antes da ocupação o grande título 
das matérias era “A guerra do Rio” (10 a 14 de fevereiro de 2011), após esse 
episódio, passou a ser “Rumo à pacificação” (15 a 26 de fevereiro de 2011) 
e depois, “Três anos de pacificação” (27 de fevereiro de 2011), ou seja, após 
a ocupação, durante 12 dias, o termo “pacificação” constava como grande 
título das reportagens sobre a Rocinha, que tomavam diversas folhas do 
jornal. Assim, o mote “pacificação” foi repetido e replicado durante as duas 
semanas que se seguiram à ocupação, levando-nos a perceber que o termo 
foi apropriado pela mídia como um slogan.
 Para Reboul, o slogan é “uma fórmula concisa e marcante, facilmente 
repetível, polêmica e frequentemente anônima, destinada a fazer agir as 
massas tanto pelo seu estilo quanto pelo elemento de autojustificação, 
passional ou racional que ela comporta” (Reboul, 1975, p. 39).
 O alcance do slogan é medido pelo impacto que produz e dois fatores 
influenciam nesse processo: a repetição e a concisão. Discorrendo sobre 
persuasão coletiva, o autor enumera os três procedimentos que a integram: 
repetir, seduzir e provar, ressaltando que o slogan pode adotar um ou mais 
desses fatores ou todos ao mesmo tempo. Em qualquer dos casos, porém, “é 
a concisão que propicia ao slogan seu impacto e é ela que permite explicar os 
caracteres específicos de todo slogan: ser um enunciado sumário, polêmico e 
autodissimulador” (Idem, p. 47).
 Corroborando com esse entendimento, as reflexões de Carrascoza, 
acerca da concisão, apontam para a importância e o poder de um enunciado 
curto e efetivo:

Já se disse que nos menores frascos se encontram os melhores perfumes 
ou que as grandes coisas são na verdade o corolário de outras tantas, 
pequenas. E, como condensa e sintetiza informações, em geral imperativas 



64Ri
o 

de
 re

in
ve

nç
õe

s
ou informativas, o slogan é um aliado incontestável de toda e qualquer 
ideologia.Em rigor, o esquema de construção de um slogan é simples, pois 
quanto mais complexo for, mais deixa de ser slogan, anulando-se numa 
frase comum; embora, como paráfrase, seu ponto de partida seja muitas 
vezes um lugar-comum. Em geral, o slogan é uma conclusão, visto que 
encerra em si todo o posicionamento de um produto, serviço ou marca, 
ou uma palavra de ordem, ou call to action, no jargão publicitário, o 
imperativo, a chamada para o consumo, uma frase de efeito, assertiva 
enxuta, e, sendo assim, tem a mesma função do verso final, da chave de 
ouro, num soneto. (Carrascoza, 2003, p. 56-57).

 Carrascoza classifica o slogan como um elemento pragmático de 
comunicação persuasória, resultante de “esmerado trabalho do emissor 
com a linguagem”, visando levar à “memorização da mensagem de forma 
mais rápida e profunda por parte do destinatário” (Idem, p. 57). O termo 
“pacificação” é conciso, enxuto e é repetido sistematicamente nas matérias 
examinadas, como um estribilho a martelar reiteradamente o imaginário do 
leitor. Enquadra-se, assim, na definição de slogan e assim foi percebido nessa 
investigação. Além disso, o slogan “pacificação” possui considerável carga 
simbólica, pois veio ao encontro de expectativas coletivas de mudanças, ou, 
nos termos de Reboul, satisfaz por corresponder a uma necessidade (Ibidem, 
p. 47):

- Até que enfim, exultou uma moradora da Rocinha, batendo palmas com 
os braços para o alto, acompanhada de dezenas de vizinhos. - Queríamos 
isso mesmo. (O Globo, editoria Rio, 14 de novembro de 2011, p. 11)
(...) O clima é tenso. Queria que essa ocupação ocorresse logo para eu ter 
paz – disse uma faxineira moradora da Rocinha, de 37 anos, que pediu 
para não ser identificada. (O Globo, editoria Rio, 11 de novembro de 2011, 
p. 17)
Teremos de volta a paz tão sonhada para o Rio. (José de Anchieta Nobre 
de Almeida, morador da Tijuca. O Globo, editoria Rio, 14 de novembro de 
2011, p. 19)

 Como corolário do slogan “pacificação”, observaram-se, no presente 
estudo, as expressões “favela pacificada”, “comunidade pacificada” ou 
“comunidade ocupada”. Nesses casos, substantivo e adjetivo se unem 
em um processo de associação imagética de condicionamento, em que 
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um nome, “favela”, é repetidamente coligado a um valor, “pacificada”, 
com grande carga simbólica na construção, manutenção e alteração de 
representações sociais. 

Fiquei muito feliz e sossegada com a pacificação.” (Maria Tereza Oliveira, 
moradora do Leblon. O Globo, editoria Rio, 14 de novembro de 2011, p. 
11)
(...) - A ocupação foi um sucesso absoluto e vai ser ótima para os moradores 
do bairro e de toda a cidade. (Luíz Fernando Penna, diretor da Associação 
de Moradores do Alto Gávea. O Globo, editoria Rio, 14 de novembro de 
2011, p. 11)
 (...) - As pessoas vão sair sem se preocupar com horário para voltar - 
apostou De Lamare. (Pedro De Lamare, presidente do Sindicato de Hotéis, 
Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro, O Globo, editoria Rio, 14 de 
novembro de 2011, p. 11)

 
 Além disso, manifestações de diferentes atores sociais no jornal 
apontam no sentido de que o ato de ocupação, por si só, é suficiente para 
alterar comportamentos. No mesmo dia da invasão da favela pelas forças 
oficiais, assim que foi declarada ocupada, as pessoas sentiram-se seguras 
para agir de forma que jamais fariam anteriormente:

Ao sair de casa ontem, na Barra, decidi cortar caminho até a Rua Irineu 
Marinho, no Centro, passando por dentro da Rocinha, horas depois da 
ocupação. (...) gastei exatos dez minutos – um terço do que levaria pelo 
trajeto habitual, a Autoestrada Lagoa-Barra, quase sempre congestionada. 
Com a realidade da sonhada pacificação, a Rocinha passa a ser, de fato, 
uma alternativa viável.(...). (Adriana Oliveira, editora de Rio. O Globo, 
editoria Rio, 14 de novembro de 2011, p. 12)
Uma família de São Paulo, que ficou hospedada no Recreio, aproveitou as 
primeiras notícias sobre a pacificação e abertura do trânsito e cruzou o 
Túnel do Joá em direção à Zona Sul logo cedo. 
- Depois que ouvimos sobre o fim da ação, deixamos a casa onde estávamos 
hospedados e viemos ver como tudo estava. Acaba sendo um atrativo a 
mais – concluiu Cléo Martins, de 53 anos. (O Globo, editoria Rio, 14 de 
novembro de 2011, p. 11)
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Considerações finais

(...) subam o morro, ele é da cidade. 
(José Mariano Beltrame,  secretário de Segurança do Rio de Janeiro)7

 
 A imagem de cidade-espetáculo construída em torno do Rio de 
Janeiro acontece não só pela sua generosa beleza natural, mas também 
por desejos políticos, econômicos e financeiros. Esses desejos motivaram os 
gestores da cidade, desde o século XIX, a consolidar essa imagem, apesar da 
violência e da sujeira, utilizando técnicas de relações públicas. Entre elas, 
destacamos os eventos e, em especial, os megaeventos.
 O Rio de Janeiro se mobiliza para receber a Copa do Mundo e as 
Olimpíadas, que contribuirão para consolidar sua imagem como cidade-
espetáculo. Hoje em dia, a cidade não pode mais prescindir dessa adjetivação, 
visto que todo seu planejamento urbanístico, empresarial e político parte 
desse conceito.
 As Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) fazem parte das 
iniciativas de segurança pública para desvincular a imagem de violência 
da cidade e de aumentar a sensação de segurança de seus moradores e 
visitantes. 
 A retomada da Rocinha pode ser considerada um “marco da política 
de segurança do estado” (O Globo, editoria Rio, 14 de novembro de 2011, 
p. 14). Após quatro décadas sob o domínio de traficantes, os sentimentos 
predominantes dos habitantes da Rocinha e seu entorno eram o medo, a 
insegurança e a impotência. Nas matérias examinadas observa-se que, 
após a ocupação, prevalecem a esperança, a confiança e o alívio. 
 O processo de pacificação mostrou-se, assim, fator capaz de alterar 
os sentimentos e representações da população carioca. Também foi capaz 
de alterar comportamentos. Desta forma, consideramos que o ato de 
ocupação seguido da atribuição do título de “favela pacificada” constitui-se 
em verdadeiro rito de instituição, nos termos do que prevê Bourdieu.
 O Globo apropriou-se do termo “pacificação”, replicando-o como 
um slogan. Veículos com a penetração do periódico examinado tendem a 
se estabelecer como lugares significativos de consenso em torno de certas 

7. “Palavra do Secretário”. Disponível em: <http://upprj.com/wp/?p=175>, 
acesso em: 11/03/2012.
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políticas públicas, daí a importância de sua adesão a essas iniciativas. 
 O consumo de bens simbólicos permite que os indivíduos 
desenvolvam apropriações diferenciadas dos espaços sociais, em um 
processo comunicacional de construção de identidades e de percepções 
mútuas. Um novo clima se instaurou no Rio de Janeiro, que se renova e se 
reinventa. O processo de pacificação, além de devolver aos cariocas extensa 
área antes sob o domínio de traficantes, fazendo despencarem os índices 
de criminalidade (O Globo, editoria Rio, 27 de novembro de 2011, p. 18), 
confere à cidade a oportunidade de ressignificar as favelas, espaços antes 
profundamente discriminados. 
Esse fenômeno já pode ser observado em comunidades pacificadas. Ressalte-
se, porém, que essas se opõem às não pacificadas, fazendo com que a 
dicotomia espacial morro/asfalto desloque-se, criando nova contraposição, 
menos abrangente: morros “não pacificados”/asfalto, ou seja, com foco 
nos territórios ainda não ritualisticamente instituídos livres da violência. 
A mídia que o diga.
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Se a rua é para o homem urbano o que a estrada foi para o homem social, é claro 
que a preocupação maior, a associada a todas as outras ideias do ser das cidades, é 
a rua. Nós pensamos sempre na rua. Desde os mais tenros anos ela resume para o 
homem todos os ideais, os mais confusos, os mais antagônicos, os mais estranhos, 

desde a noção de liberdade e de difamação – ideias gerais – até a aspiração de 
dinheiro, de alegria e de amor, ideias particulares. Instintivamente, quando a 

criança começa a engatinhar, só tem um desejo: ir para a rua! 
João do Rio

 

 As principais transformações acarretadas pela globalização 
situam-se tanto no âmbito da organização econômica como no das 
relações sociais, dos padrões de vida e cultura, das transformações do 
Estado e da política. Conforme Ianni (1992), o mundo foi se transformando 
em território de tudo e de todos, onde tudo – gente, coisas e ideias – se 
desterritorializa e se reterritorializa (DELEUZE, GUATTARI, 1995), 
adquirindo novas modalidades de territorialização. E assim a cidade 
tece o seu imaginário de forma aberta e multiforme não podendo ser 
engessada, pois se renova constantemente através do jogo cotidiano entre 
centramento-descentramento, territorialização-desterritorialização-(re)
territorialização, fronteiras fixo-movediças nas quais as diversas tribos 
(MAFFESOLI, 1987) tramam os significados dos lugares1 onde estabelecem 
seus intercâmbios culturais. Essa dinâmica é retroalimentada pelas relações 
entre o local e o global, que se interpenetram tornando-se inseparáveis.

A cidade do Rio de Janeiro, reconhecida como uma cidade global, é 
representativa dessas relações em que os espaços são redefinidos seguindo 

1. Entende-se lugar conforme Milton Santos (1996) apresenta, ou seja, como a 
extensão do acontecer homogêneo ou do acontecer solidário, a partir de duas 
construções: a configuração territorial e a norma, mesmo que efêmera. Para o 
autor, mais importante do que a consciência do lugar é a consciência de mundo 
que se tem por meio do lugar. Conforme Santos, “(...) quando se trabalha uma 
concepção hierárquica e geométrica do espaço geográfico. Aí, a região pode ser 
considerada como um lugar, sempre que se verifique a regra da unidade, e da 
contiguidade do acontecer histórico. E os lugares – veja-se o exemplo das grandes 
cidades – também podem ser regiões, nas quais o tempo empirizado acede 
como condição de possibilidade e a entidade geográfica como condição de uma 
espacialização prática, que cria novos limites e solidariedades sem respeitar as 
anteriores. Os lugares se definem, pois, por sua densidade informacional e por sua 
densidade comunicacional cuja função os caracteriza e distingue. Essas qualidades 
se interpenetram mas não se confundem” (1996, p. 145).
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os fluxos e os fixos, as continuidades e as descontinuidades cotidianas 
balizadas por modos de estar, de vivenciar e de experienciar os locais e 
lugares por meio de uma prática cultural glocal (ROBERTSON, 2002). Essa 
prática, representativa das “artes do fazer” cotidiano (CERTAU, 1994), 
pode ser apreendida em diversos “pedaços” da cidade. Cidade que aqui é 
tratada como espaço relacional, vivo, dinâmico, constituído por interações 
socioculturais-ambientais que em movimento enunciam diversos modos de 
usos e práticas sociais. 

No campo da sociologia e da comunicação os estudos sobre as 
políticas públicas das cidades centram-se em análises que consideram 
os indicadores produzidos pelas instituições públicas fonte principal dos 
estudos sobre as dinâmicas socioculturais das metrópoles, tendo como 
principal indicador o acesso aos pontos de cultura das cidades. Criam desse 
modo mapas sociopolíticos culturais com bases nos circuitos programáticos 
da cidade.
 O que propomos é uma análise que não desconsidera os indicadores 
políticos públicos, mas que se embasa nas práticas vividas do e no cotidiano. 
Entender como, e de que modo (modus vivendi), os indivíduos e grupos se 
relacionam e ocupam a cidade não de um modo não programático, mas se 
ajustando aos espaços e os re-significando é o objetivo deste artigo. Desse 
modo, elevamos o cotidiano, as interações socioculturais nele praticadas 
como o impulso primeiro para se refletir as dinâmicas do espaço social das 
cidades. Implica, portanto, exercitar uma prática compreensiva que parte 
do fenômeno para explicar a sociabilidade contemporânea. Nesse sentido, 
propomos pensar a atualidade a partir de teorias que abarquem o sentido 
sensível da sociedade. 
 Jane Jacobs (2000), por exemplo, em sua extensa obra sobre a 
configuração territorial, cultural e econômica das cidades, frequentemente 
defende o argumento de que as cidades, as economias e a própria vida se 
colocam “à deriva” e, assim sendo, o esforço compreensivo-analítico do 
pesquisador diante da cidade deve ser o de se deixar flutuar, à discrição 
dos mares, ventos ou correntezas; vaguear, ser levado pelas circunstâncias 
que se apresentam. Para Jacobs, as cidades são sistemas abertos que se 
constituem empiricamente, na medida em que avançam, que recebem 
constantes infusões de matéria e energia e, ao longo do caminho, deparam-
se com imprevistos. São sistemas que, apesar de apresentarem organização 
e estrutura, precisam lidar com as interferências e incertezas do acaso.
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 Partindo dessa premissa considera-se que os corpos que caminham 
freneticamente nas ruas das grandes cidades reorganizam seus movimentos 
conforme as interações cotidianas que se dão pelo contato e contágio2 
com diversos lugares experienciados. Assim, as corporeidades dos sujeitos 
(indivíduos e espaços urbanos) em interação produzem sentidos que 
fragmentam os discursos hegemônicos e programados tradicionalmente 
reproduzidos sobre o território urbano.

Nessa “polifonia” enunciativa (CANEVACCI, 1993) enraíza-se 
a existência cotidiana, que, por sua vez, se exprime numa fragmentação 
organizada em que o imaginal e a estética (como ethos, como modos de 
ser) funcionam como “agregadores”, como vetores de contemplação e de 
comunhão, entre as mais diversas formas de comunidade (MAFFESOLI, 
1995). 

Desse modo, entendemos a imagem como tendo uma função icônica 
no sentido apresentado por Maffesoli, ou seja, de evocação da relação com 
o “outro” (natureza ou homem). Ao contrário da razão instrumental, 
que segue pressupostos da utilidade e da eficácia, procurando dizer o que 
“deveria ser”, a imagem nos oferece o sentir coletivo através do mundo do 
sentimento, da passion, e da estética.

Na imagem encontraremos a referência individual e social; é ela que 
remete o indivíduo ao passado e ao futuro. É com ela que representamos no 
presente e na vida cotidiana e por meio dela compartilhamos. A imagem 
preserva nossas referências temporais e auxilia nas diversas e distintas 
identificações culturais. As tribos (MAFFESOLI, 1987) contemporâneas se 
fundem pelo desejo de estar e compartilhar com o semelhante, por meio 
do que denominamos potência estético-comunicativa3, cujo contato primeiro 
efetua-se pela e na imagem. 

Imagem expressiva na forma das infinitas interações cotidianas. 
Forma que na teoria sociológica desde Simmel4 é tratada com atenção por 
ser o que estrutura e unifica as interações sociais, auxiliando a compreensão 

2.  Sobre o contágio ver LANDOWSKI, 2004, 2005.
3. Este conceito está explicitado em trabalhos anteriores, ver especialmente Cíntia 
Sanmartin Fernandes, Sociabilidade, comunicação e política: a experiência estético-
comunicativa da Rede MIAC na cidade de Salvador. Rio de Janeiro: E-papers, 2009.
4. Sobre a questão da forma ver Georg Simmel (Filosofia da Moda e outros escritos. 
Lisboa: Texto & Gráfia, 2008) e especialmente Frédéric Vandenberghe (As sociologias 
de Georg Simmel. Bauru: EDUSC; Belém: EDUFPA, 2005), em que o autor explicita a 
“sociologia das formas sociais” proposta por Simmel.
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e a reflexão dos atos cotidianos como a descrição dos sentidos ou as 
significações manifestas tanto na moda, nos concertos musicais, como nos 
conflitos sociais. Maffesoli acrescenta ainda uma especificidade importante 
nos “lembrando que a forma ao mesmo tempo acumula a longo prazo as 
informações da espécie humana e as faz reviver no presente. É arcaica e 
atual” (MAFFESOLI, 2007, p. 62).

Essa forma formante torna concretas as experiências sociais por 
servirem de referências aos infinitos pertencimentos grupais. Por meio 
dessas é que esses diversos grupos compartilham e comunicam os próprios 
modos de vestir, de consumir, de se comportar, de falar, de jogar, de dançar, 
de comer, conjugando entre si, e com a sociedade, os valores constitutivos 
desses atos, afirmando suas existências e identidades, construindo e 
compartilhando uma “ética estética” (MAFFESOLI, 1987) que circula 
pelos diversos imaginários. 

No Rio de Janeiro encontramos experiências sócio/espaciais/
temporais deflagradoras desses processos de re-invenção e re-criação 
urbanas. Venho chamando esses espaços de “ruas-galerias” por 
compreenderem aquelas ruas que no fazer das práticas cotidianas dos 
indivíduos se transformaram em “galerias de passagem”. Uma nova forma 
territorial que emerge das interações corpo/cidade, ou “carne e pedra” 
(SENNETT, 1997).

Para diferenciar da noção de Fourier e Benjamin (FERNANDES, 
2011) define-se que: as “ruas-galerias” seriam aquelas que se constituem 
numa organização espacial que conjugam, em infinitos arranjos, lojas de 
artigos de moda, galerias de arte, cinema, livrarias, feiras livres, patrimônio 
arquitetônico, teatros, geralmente com calçadas largas ou ruas estreitas 
fechadas para circulação e ocupação dos transeuntes, com a oferta de 
um farto serviço gastronômico. Há, desse modo, a integração de diversos 
produtos de consumo cultural que promovem, na sua grande maioria, a 
marca de uma forma sociocultural, de um estilo de vida, ou melhor, de estilos 
de vida geradores de novas sociabilidades responsáveis pelo re-desenho da 
espacialidade de uma cidade, que constrói territorialidades justapostas.
  A pesquisa de campo – que venho realizando ao longo de mais de um 
ano, intitulada Comunicação e cultura urbana: a reinvenção da sociabilidade 
e da cidadania nas galerias (de passagem) da cidade do Rio de Janeiro – 
aponta que as “ruas-galerias” cumprem um papel importante no que diz 
respeito ao desaceleramento da vida urbana. Esse tempo lento, da fruição, 
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possibilita aos sujeitos se reunirem para desfrutar do encontro e das ofertas 
culturais disponíveis em diversos lugares da cidade.  
 No caso do centro histórico do Rio de Janeiro, mais especificamente 
no quadrilátero que se estende da Praça XV à Casa França Brasil (composto 
das ruas Visconde de Itaboraí, do Comércio, Travessa do Comércio, Rua do 
Rosário e Primeiro de Março) e no Largo Albino Pinheiro, ao lado da Praça 
Tiradentes  (circundado pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Real 
Gabinete Português, Teatro João Caetano e o Centro Cultural Carioca), 
encontramos experiências demonstrativas de re-configurações sócio-
espaciais-temporais-culturais de localidades da urbes.

Verificou-se que a re-significação dos espaços citados acima ocorreu 
a partir da união de diversos fatores: o forte projeto de “revitalização 
da cidade histórica” proposto pelos urbanistas do estado; a dinâmica 
cultural tanto dos encontros do samba e choro como dos eventos de jazz; a 
gastronomia ofertada; as exposições de arte nas galerias e museus; a força 
da “cultura de rua” própria da cidade do Rio.

A ocupação desses espaços pelos bares, restaurantes, livrarias, 
galerias e músicos conduz um processo de sociabilidade em que a 
experiência musical, especificamente o samba, o choro e atualmente o jazz, 
é o leitmov da dinâmica dos lugares em que é praticada. Ou seja, há um 
processo de sociabilidade que emerge do compartilhar de uma experiência 
sonora presencial, que por sua vez gesta um ethos do lugar, uma estética e 
um modo de ocupar próprios, diferenciando-os de outros lugares da cidade, 
desenhando novas territorialidades.

A capacidade de mobilização das “experiências” (HERSCHMANN, 
2010) e das interações realizadas em certos “ambientes” – em algumas 
“paisagens sonoras” (SCHAFER, 1969) que integram de forma harmoniosa 
vetores como sonoridade e espacialidade (HERSCHMANN, 2010) – tais 
como as rodas de samba e choro e os eventos de jazz que estão emergindo 
no cotidiano, especialmente no centro do Rio hoje (que articulam, por 
exemplo, uma experiência sonora à arquitetura colonial e histórica, desta 
zona da cidade) re-desenham o imaginário da cidade. Pode-se dizer que as 
experiências musicais promovidas tanto pelo Samba da Ouvidor como pelo 
grupo Nova Lapa Jazz vêm amalgamando uma sociabilidade que se constrói 
tendo a música como élan social. Essa “musicabilidade” (FERNANDES, 
2011) floresceu das insurgências das ruas gerando novos processos de “re-
territorialização” (DELEUZE, GUATTARI, 1995) do jazz na localidade.
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O samba e choro na Rua do Ouvidor5

Inspirado no crescimento alcançado pelo circuito do samba e choro 
na Lapa e buscando tentativa de dinamizar o projeto de revitalização do 
centro que se iniciou na segunda metade dos anos de 1990 no centro do Rio 
de Janeiro (HERSCHMANN, 2007): a prefeitura do Rio em conjunto com 
Sebrae/RJ, SindRio, Senac-Rio, Associação Comercial do Rio de Janeiro, 
percebendo a mobilização de inúmeros atores sociais que começaram a 
investir ali, promoveu – na primeira década do século XXI – as cercanias 
da Praça XV ao patamar de “ponto de efervescência turística e cultural da 
cidade”, isto é, à condição de Polo Histórico, Cultural e Gastronômico.

Chama a atenção o fato de que desde 2004 a localidade começou 
a construir patamares expressivos de desenvolvimento local. Considerada 
sempre uma área com potencial de crescimento pelo fato de estar cercada 
de importantes equipamentos culturais e históricos do Rio – isto é, um 
lugar localizado em um quadrilátero de museus importantes da cidade 
(tais como o Paço Imperial, Centro Cultural Banco do Brasil e Casa França-
Brasil) – o fato é que a área encontrava-se decadente, especialmente depois 
da transferência da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro para São Paulo6.

 Se antes eram menos de dez bares e restaurantes nesse território, 
hoje são aproximadamente 30 estabelecimentos – entre bares, restaurantes, 
livraria, museus, galerias de arte, casas de shows eróticos e uma cooperativa 
de artistas autônomos (associados a um dos blocos de Carnaval mais 
prestigiados da cidade, o Boitatá) – o que representa um crescimento de 
200% das atividades de economia da cultura. Vale ressaltar também que 
um número expressivo das atividades culturais e de entretenimento gira 

5.  Parte desta pesquisa foi publicada na coletânea organizada por HERSCHMANN, 
Micael. Nas bordas e fora do mainstream musical: novas tendências da música 
independente no início do século XXI. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2011.
6. A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro foi a primeira bolsa a ser fundada no Brasil. 
Antes do início formal de suas operações, em 1845, os negócios – com produtos 
como fretes de navio e mercadorias de importação e exportação – eram realizados 
em uma espécie de pregão ao ar livre. Praticamente todos os grandes momentos 
econômicos do país transitaram pela Bolsa do Rio. Com a evolução do mercado 
acionário, acordos de integração, a partir de 2000, transferiram a negociação de 
ações no país para a Bolsa de Valores de São Paulo. Em 2002, a Bolsa de Mercadorias 
& Futuros adquiriu os títulos patrimoniais da BVRJ, passando a deter os direitos de 
administração e operacionalização do sistema de negociação de Títulos Públicos 
(disponível em: http://www.bmfbovespa.com.br, acesso em: fevereiro de 2011).
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em torno da música na localidade. De certa maneira pode-se afirmar que 
se organizou um circuito (não de forma exclusiva) de samba e choro nessa 
localidade. Conforme entrevistado,

No meio de 2003 alugamos esta loja aqui, que estava vazia fazia 
tempo. Esta parte da Rua do Ouvidor, da Primeiro de Março para cá, 
tradicionalmente sempre foi menos glamourosa. Ela sempre foi muito 
ligada ao porto, à Estação das Barcas. Aqui era o mercado de peixe. Enfim, 
era uma área menos nobre da Rua do Ouvidor, sempre foi. Nessa época 
que eu vim para cá esta área estava especialmente largada. A Rua do 
Rosário na época em que eu cheguei tinha cortiços invadidos e ninguém 
passava por ali. As lojas eram basicamente lojas de pesca ou de artigos 
de pesca e tal. Isso foi mudando aos poucos e hoje em dia só tem uma 
loja deste tipo. Eu lembro que quando eu vim para cá ninguém abria no 
sábado. Eu já tinha, desde o tempo do Hélio Oiticica, a tradição de fazer 
rodas de samba porque eu precisava chamar as pessoas para ir lá, uma 
vez que a loja ficava numa região que não era tão central como aqui e 
o centro de artes não tinha uma política de atividades muito frequente. 
As coisas começaram a mudar por aqui, coincidentemente, depois da 
minha chegada. Houve um movimento do Carlos Lessa de comprar 
alguns prédios ali da Rua do Rosário e estes prédios deixaram de ser casas 
invadidas para se tornar estabelecimentos (Entrevista concedida à autora 
por Rodrigo Ferrari, proprietário da Livraria e Edições Folhas Secas, em 
abril de 2011).

Essa mudança qualitativa da transformação de casas invadidas 
em estabelecimentos comerciais e paulatinamente a vinda de atores 
interessados em dinamizar os mesmos, considerando a oportunidade de 
ocupar os casarios coloniais re-inventando a história recente do lugar 
por meio do resgate do valor histórico-cultural desse espaço da cidade, 
transmutou a sociabilidade dessa região.

  O passo inicial da Folhas Secas foi promover a roda de samba, 
mais tarde batizada de Samba da Ouvidor. Com o passar dos anos e a 
consolidação desse espaço como um dos lugares de encontro da tribo dos 
sambistas, profissionais, amantes e simpatizantes do samba, a livraria 
convidou alguns restaurantes a abrirem aos sábados. O restaurante e bar 
Antigamente foi o primeiro a aceitar o desafio e, devido ao movimento para 
além do estimado, desde dezembro de 2006 incluiu em sua programação 
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o Samba da Ouvidor e ao final das tardes de terça-feira, e de 15 em 15 dias 
intercalando com o samba uma roda de choro (ver fig. 1 e 2). Essa iniciativa 
reúne os admiradores do samba que além de compartilhar a música ainda 
desfrutam de toda cultura gastronômica relacionada a esse universo 
cultural.  Conforme entrevistado, a roda de samba que em 2004 e 2005 
era esporádica passou a fazer parte do circuito do samba do Rio, o que 
modificou por completo a espacialidade da Rua do Ouvidor.

A participação do Antigamente ampliou o espectro das 
possibilidades de consolidação da Rua do Ouvidor como mais um espaço 
para o culto do samba e do chorinho no Rio de Janeiro, despertando o 
interesse tanto do poder local como dos meios de comunicação associados 
aos negócios turísticos. Nesse momento a Livraria e Edições Folhas Secas 
decide por retirar-se da organização das rodas e concentrar-se em seu 
trabalho de edição e venda dos livros especializados nos temas futebol, 
música e história do Rio que, apesar de ter uma vendagem maior devido 
ao fluxo mais intensificado da Rua do Ouvidor, não representava para o 
proprietário o interesse primordial dos frequentadores das rodas, já que o 
primeiro produto a ser procurado era a música e em segundo os produtos 
alimentícios como cerveja acompanhada de “comida de boteco” (ver fig. 1 
e 2). 

  

Figuras 1 e 2: Rua do Ouvidor em 
dia de choro. Fotos: Acervo da autora.
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Nas terças e sábados especialmente na Rua do Ouvidor e na Rua do 
Mercado são organizadas rodas tradicionais de samba e choro que atraem 
expressivo segmento de público. Os donos dos estabelecimentos afirmam de 
forma quase unânime que a música ao vivo foi e é um atrativo importante 
para levar o público a essa localidade. Foi a música que re-criou o espaço 
comum na rua.
 O choro é uma música que lembra o sarau... que resgata os “bons 
tempos”, o encontro musical... quem gosta de choro gosta de música como 
história... a ideia do conceito do bar Antigamente e do Rio Antigo está 
vinculada diretamente à história do choro (...) Almoçar da Primeiro de 
Março para lá ainda é trabalho, da Primeiro de Março para cá é lazer... há 
um circuito... temos arte, livrarias, música. É um espaço para o carioca. 
As pessoas que trabalham no centro vêm para cá porque entram num 
lugar que não tem Bancos, Lojas Americanas... é um lugar que tem bares, 
restaurantes e museus... e a música na rua é fundamental. O Samba da 
Ouvidor foi o primeiro movimento de música que tivemos aqui. Ele cresceu 
tanto que não cabia mais nesse espaço e foi para a esquina com a Rua 
do Mercado. Sem dúvida a música atrai e reúne as pessoas. O Samba da 
Ouvidor é uma reunião de músicos profissionais de altíssima qualidade. É 
um repertório de samba fantástico. Outras casas colocaram música ao vivo. 
Tem samba, jazz (...). Eu acho que a música é fundamental, e a música ao 
vivo tem um apelo, as pessoas que passam aqui no sábado e que não vão 
sentar, ou que já estão indo embora, param e olham, participam (Entrevista 
concedida à autora por Sônia, gerente do bar Antigamente, em maio de 
2011).

Figura 3: O Samba da Ouvidor na Rua do Mercado. Fotos: Acervo da autora.
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Foi possível constatar na pesquisa realizada que, no Polo da Praça 
XV, diversos bares e restaurantes – tais como Antigamente, Brasserie 
Rosário, Casarão 1881, Casual, Casual Retrô, entre outros – passaram 
a ter uma programação musical variada, isto é, esses estabelecimentos 
passaram a contratar regularmente um cast de artistas, todos eles oriundos 
do universo da música independente7. 

Alguns dos músicos entrevistados afirmam que tocar no Polo 
da Praça XV não tem o mesmo glamour de tocar na Lapa (considerada 
pela maioria a “grande vitrine da música local da cidade”), mas que ali 
conseguem resgatar um espírito quase original das rodas tanto de samba 
quanto de choro. Os músicos tocam na rua, qualquer pessoa pode ouvir, 
apreciar e compartilhar o espaço. E foi justamente nesse compartilhar 
que vários grupos construíram uma forte identificação com o público e a 
localidade, como é o caso, por exemplo, do Samba da Ouvidor e do grupo de 
choro Antigamente.

Diversos entrevistados afirmaram que esse polo não compete 
propriamente com a Lapa (que também é um polo gastronômico, histórico 
e cultural): na realidade as atividades do Polo da Praça XV se concentram 
na hora do almoço e no horário do chamado happy hour (no Rio, entre 17 e 
21 horas), enquanto a grande maioria das atividades programadas da Lapa 
tem início em geral por volta das 21 horas e vai até 3 horas da madrugada. 

Poder-se-ia dizer que há uma complementaridade e, para alguns 
dos entrevistados, “uma extensão” entre as várias localidades e “bairros 
musicais” (que concentram apresentações ao vivo em bares, restaurantes 
e casas de espetáculo) do centro do Rio: nota-se que o público circula 
regularmente entre os bares e as casas de shows ao vivo da Lapa, Cinelândia, 
Praça XV e Gamboa com grande naturalidade. Inclusive, esse crescimento 
do interesse pelo centro do Rio vem re-significando essa zona da cidade, 
a qual passou a ser reocupada na última década: se até os anos de 1990 
a população do centro havia encolhido mais de 20%, na última década o 
número de moradores da região cresceu aproximadamente 5%8.

7. Evidentemente, é um mercado de nicho fora do target dos grandes músicos 
nacionais e internacionais. Vários desses grupos musicais tocam grandes sucessos 
e atuam como se fossem bandas covers, mas há artistas que têm um trabalho 
autoral de relevo na cena musical brasileira: é o caso do grupo Samba da Ouvidor, 
que é frequentemente contratado para tocar nessa localidade.
8. Mais detalhes, ver LISBOA, Vinicius. “Centro do Rio volta a conquistar 
moradores”, in: O Globo. Rio de Janeiro, 27 de maio de 2011, p. 25.
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A iniciativa de Rodrigo Ferrari, em 2003, de transferir A Livraria 
e Edições Folhas Secas, inaugurada inicialmente em 1998 no centro de 
cultura Hélio Oiticica, para a Rua do Ouvidor foi de grande importância 
para o start de um processo que desde então vem se desenvolvendo nesse 
espaço do centro muito valorizado na época do Império e início da República 
brasileira que, no entanto, fora desprezado e marginalizado no percurso 
da constituição do projeto de modernização da cidade do Rio de Janeiro, 
principalmente após as intervenções do prefeito Pereira Passos9. 

Esse polo só foi possível devido ao envolvimento dos atores locais – 
que, assim como no estudo do circuito de samba e choro da Lapa, descrito 
e analisado por Herschmann (2007) – ocuparam esse espaço no centro 
do Rio e protagonizaram esse projeto que gerou níveis de desenvolvimento 
local, alicerçado nas experiências proporcionadas pelas atividades musicais 
e pelo patrimônio arquitetônico-histórico-cultural da localidade. Tal como 
a Lapa, é um estudo de caso raro do país de um protagonismo efetivo dos 
atores sociais no desenvolvimento local. Contudo, diferentemente da Lapa, 
o Polo da Praça XV contou desde o início com a parceria do Estado e do 
Sebrae/RJ. 

Estudos e aproximações com os comerciantes da cidade do Rio, 
conforme a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Solidário da 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (SEDES) iniciaram-se em 2004 das 
parcerias entre esta secretaria, a Fecomércio-RJ, o Sebrae/RJ, o Sindicato 
de Hotéis, Bares e Restaurantes (SindRio) e a Associação Comercial do Rio 
de Janeiro (ACRJ). Por meio do Decreto 31.473/09 foram reconhecidos 22 
polos comerciais na cidade, “que variam da excelência na gastronomia, aos 
acervos turísticos, ruas especializadas e centros comerciais” (disponível em: 
<http://www.programapolosdorio.org.br>, acesso em: abril de 2012).

O papel da prefeitura foi o de promover o programa Polos do Rio10 

9. Na década de 1920 do século passado Pereira Passos, então prefeito da cidade, 
implementou uma série de modificações no plano urbanístico do Rio de Janeiro, 
deslocando as vias e artérias de acesso mais importantes do centro da cidade, 
da Praça XV para a Praça Mauá. Houve um descentramento político e social do 
entorno da Praça XV (símbolo do poder imperial) para a Avenida Rio Branco e 
Prestes Maia (símbolo da primeira República). Mais detalhes ver ABREU, Maurício. 
A evolução urbana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Ed. Pereira Passos, 2006.
10. O programa a partir de 2009 ganhou um novo impulso, pois passou a ser 
monitorado por uma Governança compartilhada e altamente participativa. 
Nesse mesmo ano foi criado um selo, uma certificação para orientar, identificar, 
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articulando as vocações locais das diferentes regiões da cidade tanto por 
meio do estimulo à atividade econômica e consolidação de espaços atraentes 
de convivência para os cariocas e turistas, como estimulando parcerias 
entre o programa e a cooperação empresarial com a finalidade de geração 
de emprego e renda e a revitalização da cidade. 

Importante também é destacar que ao contrário do caso da Lapa, 
em que o poder público demorou quase uma década para se tornar um 
parceiro dos agentes locais (HERCHMANN, 2007), no entorno da Praça XV 
o interesse privado pelo território se deu quase paralelamente ao interesse 
público. O que nos leva à reflexão do quanto a experiência da Lapa conduziu 
a uma redefinição de fundo econômico, político e cultural das relações 
entre o poder público e os agentes locais que se mobilizam reinventando os 
territórios da cidade desfavorecidos pelas políticas públicas.

Em vários depoimentos realizados com os músicos, fica evidente 
que o que os mobiliza a tocar nesse espaço não é tanto a recompensa 
econômica (apesar de ela ser importante e de vários músicos afirmarem 
que acham que podem ganhar mais fora dali), mas sim a percepção de estar 
construindo um capital simbólico (que num segundo momento transfere-
se para um ganho econômico em outro espaço da cidade ou no mercado da 
música), além do prazer do encontro entre os participantes da rede, que é 
renovado sistematicamente no ritual da roda de samba e choro. 

E é justamente nesse ponto que emerge uma diferença crucial para 
os artistas11 na comparação com a Lapa. Para eles a Lapa rompeu com a 
experiência ritualística do samba choro no momento em que privatizou essa 

estimular e sustentar a qualidade dos empreendimentos de cada um dos polos 
de negócios reconhecidos pelo programa, são eles: Polo Comercial de Campo 
Grande; Polo Comercial de Bangu; Polo de Plantas Ornamentais da Grota Funda; 
Polo Gastronômico de Barra de Guaratiba; Polo Jardim Oceânico – Gastronomia, 
Turismo e Lazer; Polo Comercial de Automóveis da Ilha do Governador; Polo 
Intendente Autoshopping; Polo Comercial Largo de Benfica; Polo Gastronômico 
da Tijuca; Polo Gastronômico Afonso Pena; Polo Comercial Rio Cidade Nova; 
Polo Empresarial Nova Rua Larga; Polo Histórico, Cultural e Gastronômico da 
Praça XV; Polo Cultural e Gastronômico do Novo Rio Antigo; Polo Gastronômico, 
Cultural e Turístico de Santa Teresa; Polo Turístico de Paquetá; Polo Gastronômico 
de Botafogo; Polo Gastronômico, Turístico e Cultural do Lido; Polo Turístico e 
Gastronômico da Rua Jangadeiros; Polo Comercial Quadrilátero do Charme de 
Ipanema; Polo Largo do Leblon – Gastronomia, Cultura e Lazer; Polo Turístico de 
São Conrado.
11. Conforme entrevistas com os músicos Abel do Cavaco e Gabriel da Muda, 
concedidas à autora em maio de 2011.
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experiência – perdeu em alguma medida a sua “autenticidade” (ou “projeto 
original, fundador”), lucrando crescentemente com o apelo turístico e um 
público de massa, isto é, o repertório musical oferecido tem cada vez mais 
sofrido alterações para atender demandas comerciais12. Tocar na Lapa 
pode ser uma grande vitrine, mas não necessariamente uma realização 
criativo-afetiva para os artistas. Conforme argumentam os músicos13, é 
possível vivenciar essa experiência criativo-afetiva de forma mais plena no 
Polo Praça XV, pois as práticas sociais articuladas à arquitetura das ruas e 
à paisagem sonora potencializam esse ambiente urbano de efervescência 
cultural que no fazer cotidiano transforma sensorialmente (incluindo os 
processos de visualidade, tatilidade e sonoridade) o espaço. 

Um detalhe muito importante na espacialidade do quadrilátero 
deve-se à existência de “arcadas” desenhadas pelos arcos de ferro (ver fig. 
4) que sustentam as arandelas que compõem a iluminação pública. A 
sequência dessas estruturas, as luminárias em arco características das vias 
estreitas do centro, projetam sobre a cabeça dos sujeitos que ali circulam, 
devido a sua continuidade, arcadas que equivalem, no plano sensório-
corporal e estésico, às das passagens citadas anteriormente. 

    

           

Figuras 4 e 5: Arcadas. Foto: Acervo da autora.

12. Conforme entrevistas com o músico sambista Gabriel da Muda, concedida à 
autora em maio de 2011.
13. Conforme entrevistas com os músicos Abel do Cavaco e Gabriel da Muda, 
concedidas à autora em maio de 2011.
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Produz-se um modo de interação entre corpo e espaço cujo sentido 
que se presentifica é o de segurança e bem-estar, pois a verticalidade é 
rompida pela horizontalidade espacial responsável pelo aguçamento do 
sentido de segurança corpórea. O sentido de proteção para estar e viver 
esse espaço reatualiza as experiências ali vividas e compartilhadas, desse 
modo cria-se um espaço do desfrute da vida cotidiana para além dos 
planejamentos e programações estabelecidos pelos organismos de Estado 
ou de representantes do mercado econômico.  É um espaço do sentir, da 
experiência estésica e do desaceleramento do tempo social. Espaço da 
fruição por excelência!

Curiosamente o lugar pesquisado encontra-se entre avenidas de 
fluxo intenso, a Primeiro de Março, a Presidente Vargas e a Alfred Agache, 
que acessa a Avenida Perimetral onde os carros assim como os transeuntes 
circulam num ritmo frenético, num compasso mais acelerado, em que as 
misturas dos sons promovem um estado corporal de excesso, de esgotamento 
sensitivo, resultando num estar tenso, firme e de pouca liberdade sensória, 
já que os sujeitos são invadidos pelos sons, ruídos e imagens inquietas.

De tal modo, o espaço em análise ganha o status de rua-galeria por 
permitir interações sensíveis entre a rua, as vitrines, os sons e aos sabores ali 
dispostos. Vivência que rompe a programação do tempo da cidade moderna 
destinada ao ciclo de produção-consumo-produção das mercadorias. Ali as 
mercadorias expostas nas diversas vitrines, em forma de telas e esculturas 
nas galerias de arte, livros, roupas, acessórios como chapéus, charutos, 
perfumes e tantas outras que ali circulam, não se sobrepõem visualmente 
ao conjunto arquitetônico do lugar e às práticas socioculturais cotidianas, 
pelo contrário, o consumo desses bens representa o gosto e os modos de vida 
dos sujeitos frequentadores do centro antigo. 

O que se pode apontar é que as práticas cotidianas de re-ocupação 
do centro da cidade, por meio do compartilhar musical sustentado por 
uma espontaneidade local, construíram uma história cotidiana cujo élan 
societal, a socialidade de base, erigiu-se por meio da música. 

Desse modo, as ruas-galerias do centro antigo da cidade do Rio de 
Janeiro, devido à sua configuração sociocultural espacial, transformam-se 
em espaços possíveis das realizações das práticas culturais musicais, tanto 
por servirem como cenário das experiências quanto por oferecerem um 
espaço “protegido”, “acolhedor”, em que os espaços público e privado se 
confundem nas práticas dos sujeitos que interagem no lugar. Há um espaço 
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do “entre” em meio a ruas, bares, livrarias e galerias de arte do lugar onde 
ocorrem as apresentações ao vivo. Ao longo da semana, as mesmas, servem 
de passagens. 

Passagens que, no imaginário de quem frequenta o lugar, criaram 
um circuito cultural cuja experiência comunicativa fortalecedora dos laços 
de sociabilidade assegurou-se por meio de interação e trocas da cultura 
musical ali circulante. A efervescência musical, trazida pela tribo do samba 
e do choro a partir do ano de 2003, “abriu alas” para a revalorização 
da história cultural arquitetônica do local e de outros espaços que hoje 
atraem outros gêneros musicais, como o jazz, que ao longo de um ano vêm 
construindo novas territorialidades na cidade. 

O Nova Lapa Jazz14

A banda formada no início de 2011 a partir das jam sessions abertas 
todas as quartas-feiras “aos amigos”, na Rua da Lapa em frente ao bar Nova 
Lapa, após dois meses, passou a ter um perfil de concerto e a atrair um 
público superior a 500 pessoas15. No entanto, conforme um dos músicos 
destaca, essa mudança passou a gerar reclamações da vizinhança e trouxe, 
consequentemente, muitos problemas tanto para o bar como para a banda. 

Embora tivessem re-territorializado e revitalizado o lugar, o poder 
público não reconheceu de imediato o direito de permanecerem na Rua da 
Lapa: na ocasião foi aplicado o chamado “choque de ordem” (conjunto de 
medidas repressivas que visam garantir o zelo pelas normativas municipais), 
o qual obrigou músicos e público a se retirarem daquele local. No entanto, 
apesar da ação da prefeitura do Rio, as negociações prosseguiram e o 
resultado para os músicos foi surpreendentemente favorável, pois, além 
de conquistarem a permissão para tocar na rua, conseguiram um espaço 
no centro histórico antigo com uma infraestrutura mais adequada para 
atender um público crescente. Conforme um dos músicos entrevistados 
recorda, 

14.  A pesquisa de campo sobre o Nova Lapa Jazz foi realizada conjuntamente 
com Micael Herschmann sendo que,  partes deste conteúdo, foi reunida no artigo 
intitulado “Nova Orlenas não é aqui?” publicado na Revista E-Compós, em 2012.
15. Entrevista com o músico Gabriel Ballesté, concedida à autora em janeiro de 
2012.
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(...) estávamos buscando uma solução e o subsecretário do centro 
histórico do Rio sugeriu que nos deslocássemos para a frente do Gabinete 
Português de Leitura. Cogitávamos a Cinelândia (que nos parecia 
sempre muito agitada) e o centro da Praça Tiradentes (que nos parecia 
grande demais!). (...) O subsecretário nos ofereceu uma autorização 
para atuar neste espaço maravilhoso, de muita tradição, perto do IFCS, 
do Gabinete Português e do Teatro João Caetano. Eles ofereceram mais 
do que isso para a gente: tudo que tinham à disposição foi cedido. Eles 
apoiaram mesmo e seguem nos apoiando. Eles disponibilizam palco, 
disponibilizam banheiro químico e destacaram policiais para fazer a 
ronda e dar mais segurança ao público durante o show. Além do poder 
público, o Centro Cultural Carioca também nos apoia disponibilizando 
som e energia elétrica. Com a parceria do CCC e do poder público 
conseguimos arcar com esse evento semanal” (Entrevista concedida à 
autora pelo músico Gabriel Ballesté, em janeiro de 2012).

   
 

   Figuras 6 e 7: NLJ no Largo Albino Pinheiro. Foto: Acervo da autora.
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 Hoje, tocando no Largo Albino Pinheiro – circundado pelo Instituto 
de Filosofia e Ciências Sociais, Real Gabinete Português, Teatro João 
Caetano e Centro Cultural Carioca (ver fig. 6 e 7) – e com um repertório 
que mistura músicas dos clássicos do jazz como Coltrane, Davis e Pascoal, 
entremeado com a execução de músicas autorais, a banda conquistou 
um público significativo, erigido a partir da experiência da rua e mantida 
(e até ampliada) para e pelas redes sociais. Utilizando ferramentas como 
o Facebook e uma fan page, o grupo possui aproximadamente 13 mil 
seguidores nas redes sociais. Essa excelente participação e relação com 
o público no contexto on-line e off-line permitirá à banda lançar um CD 
em breve, viabilizado através de crowdfunding (por meio do site Catarse, de 
financiamento coletivo).
 Ao longo da pesquisa de campo foi possível atestar – assim 
como no Samba da Ouvidor – que o público que acompanha o NLJ é 
bastante heterogêneo. Para Nicolsky (saxofonista e líder da banda), essa 
heterogeneidade é rica e desafiadora, pois reúne gente de todas as classes 
sociais para ouvir música instrumental e desfrutar de um espaço público da 
cidade. Nicolsky assinala que “(...) tem gente de todos os segmentos sociais, 
de todas as partes do Rio de Janeiro (...) o bacana do centro é que é um lugar 
de encontro, de passagem (...) a ideia é oferecer um evento barato, de rua, 
para um pessoal que vem a pé, de ônibus e metrô”16. 
 Ou seja, manifesta-se nessa experiência sonora uma significativa 
troca entre diversos grupos sociais da cidade, os quais se reúnem neste 
espaço semanalmente. Evidentemente, os músicos estão conscientes de que 
nem todo mundo que se desloca para esse evento é conhecedor e amante de 
jazz. 

Tocar na rua é genial! Na verdade, a nossa relação com o público é 
baseada no compromisso de estar aqui, de tocar toda quarta, entendeu? 
As pessoas acolheram esse evento, não só aqueles que conhecem o jazz, 
mas também o público que não conhece o gênero. Isso tem um significado 
especial para a gente: você ver que pessoas que não conheciam aquele 
estilo, não sabiam mesmo (...). Vinham mais com o objetivo de beber, ver 
os amigos e paquerar. De repente começam a gostar e estão ali vivenciando 
essa experiência musical de forma plena. Alguns foram se informar e hoje 

16. Entrevista com o músico Iuri Nicolsky, concedida à autora em de janeiro de 
2012.
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entendem um pouco mais de jazz. É muito bacana a troca com o público, 
constatar o carinho e crescente interesse de todos. (...) A nossa relação 
com o público é ótima e conseguimos reunir nos eventos de rua uma 
média de 2 mil pessoas semanalmente(Entrevista concedida à autora pelo 
músico Gabriel Ballesté, em janeiro de 2012).

 Ratificando o discurso dos membros da banda, nos relatos colhidos 
junto aos frequentadores, muitos afirmam que o estilo musical, a princípio, 
não era a principal motivação de estar ali. Inclusive, uma das frequentadoras 
entrevistadas acredita que, para além de os músicos tocarem muito bem, o 
show desta banda de jazz tem atraído muita gente porque é oferecido de 
forma gratuita17. 
 Outro aspecto interessante diz respeito à relevância da espacialidade. 
Ao ser indagada sobre a mudança de espaço da Rua da Lapa para o Largo, 
esta consumidora argumenta que o espaço atual é melhor porque, além de 
permitir acomodar – com mais segurança – todo o público, todos conseguem 
ouvir o som, o que era impossível anteriormente, na antiga localidade18. 
Esta frequentadora identifica na mudança de espaço uma ampliação das 
possibilidades das condições de o público apreciar artisticamente o evento:

 (...) Lá era meio ruim, sabe? E o som nem estava tão bem amplificado. E 
o público ia mais pelo programa, pela galera mesmo, não era nem pelo 
som, porque o som rolava, de fato, dentro do bar. Para escutar o som 
você tinha que ficar grudado na grade do prédio. Agora, aqui no Largo, o 
pessoal vem pela música. Acho que naquela época muita gente não ia pela 
música (...). Ou seja, estão gostando da música hoje por ter se ampliado 
o espaço, entendeu? É bacana perceber que muita gente hoje em dia vem 
pela música mesmo. Às vezes a banda começa a tocar determinada música 
e o pessoal reconhece o som, fica animado e começa inclusive a dançar 
(Entrevista concedida à autora pela frequentadora Catarina Branco, em 
janeiro de 2012).

17. Para a consumidora entrevistada “(...) estão fazendo sucesso porque tocam 
de graça e as pessoas podem vir toda quarta aqui, ou seja, o programa é sair do 
trabalho ou da faculdade e vir para o jazz (...)”. (entrevista com a frequentadora 
Catarina Branco, concedida à autora em janeiro de 2012).
18. Segundo essa frequentadora, “(...) o espaço anterior era muito pequeno, era 
um estacionamento que ficava apertado com tanta gente que aparecia ali. Tinha 
quartas que juntava cerca de 600 pessoas, mas as condições eram muito precárias 
(...) toda aquela festa ia acabar em confusão a qualquer momento” (idem).
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 Assim, parte-se do pressuposto, neste trabalho, de que a “cultura 
da rua” é um importante vetor, o qual explicaria em boa medida o êxito 
do NLJ (e também dos blocos de Carnaval, das rodas de samba e de choro) 
no cotidiano desta urbe. Reiterando essa tese, Nicolsky afirma que “(...) a 
proposta de ir tocar nos espaços públicos foi inspirada na forte presença 
da cultura de rua que existe no Rio. O processo de ocupação da rua foi 
meio espontâneo, mas também notamos logo que havia um potencial 
nessa iniciativa. Por isso abraçamos essa ideia, como uma estratégia do 
grupo, e deu certo (...)”19. 
 O surpreendente é que o encontro, que deveria ser uma festa 
despretensiosa para os músicos, foi convertido, de certa maneira, num 
relevante evento gratuito que integra a agenda oficiosa da cidade. Essa 
estratégia possibilitou, conforme argumenta Nicolsky, tornar mais sedutor 
– num primeiro momento (para um público ainda neófito) – o trabalho de 
uma banda que atua sem vocal e que realiza muitas improvisações e solos 
complicados em cada música:

(...) este é um tipo de som que só era executado em casas fechadas (...) e, 
digamos, mais elitizadas, ou seja, dirigidas a um público mais restrito (...), 
portanto, a intenção de ir para a rua, desde o início, era mostrar que o 
jazz poderia ser um som curtido na noite, por um público mais amplo (...). 
Acho que este foi o nosso maior feito: mostrar aos outros grupos de jazz 
que a ocupação das ruas pode ser um caminho para conquistar o público 
(Entrevista concedida à autora pelo músico Iuri Nicolsky, em janeiro de 
2012).

 O discurso de outro frequentador assíduo auxilia a dimensionar 
a importância da ocupação das áreas públicas da cidade. Sua narrativa 
ressalta a força de uma experiência musical capaz de conquistar um público 
carioca que ainda vê o jazz com certo preconceito. Este consumidor sugere 
que o público em geral encara o jazz como um estilo refinado, contudo ele 
nota que essas pessoas estão dispostas a participar do show na rua por 
se constituir em um lugar do encontro, um espaço para a realização de 
interações afetivas: 

19. Entrevista com o músico Iuri Nicolsky, concedida em janeiro de 2012.
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 (...) Não sou fã de jazz, mas compareço com frequência porque a galera 
e os amigos comparecem ali (...), confesso que não pagaria para ver um 
show de jazz numa casa de espetáculo. O mais importante no evento do 
NLJ é que acontece na rua e de graça. Do contrário, iria limitar muito o 
público, certamente iria dar uma elitizada (Entrevista concedida à autora 
pelo frequentador Nicolas Maués M. Monte, em janeiro de 2012).

Tendo em vista os relatos apresentados, poder-se-ia afirmar que a 
“cultura de rua” vem desempenhando um papel importante na emergência 
do jazz hoje na cidade do Rio de Janeiro. Reiterando essa interpretação, 
Serragrande, líder do Monte Alegre Hot Jazz Band, faz o seguinte comentário:

Viajei muito pelo país e noto que a cultura do Rio é diferenciada (...). Talvez 
a cultura de rua que mais se aproxime seja a de Salvador (...). Apesar 
da violência e das condições adversas, o carioca gosta de estar na rua: de 
beber na rua, de encontrar os amigos na esquina. Desde criança o pai leva o 
sujeito na roda de samba e os cariocas estão habituados com isso, estão 
familiarizados. Acho que essa parada do jazz foi só mais uma sacação, ou 
seja, é mais uma expressão musical que acontece nas ruas do Rio. Por 
isso pode-se dizer que a cultura de rua do Rio de Janeiro é diferenciada, 
talvez única no Brasil (grifo da autora) (Entrevista concedida à autora 
pelo músico Marco Serragrande, em janeiro de 2012).

Assim, pode-se afirmar que essa “cultura de rua” carioca vem 
fundando relevantes territorialidades como as emergentes nas cercanias 
da Praça XV e da Praça Tiradentes. Essas territorialidades colocam em 
primeiro plano a ritualização da vida cotidiana subvertendo a ordem 
técnico-geográfica dos planejamentos urbanos da cidade, nesse sentido, 
para Maffesoli “(...) é aí que convém buscar o fundamento do apego afetivo 
ou passional que liga o indivíduo ou o grupo a qualquer que seja o território” 
(MAFFESOLI, 2001, p. 86). 

Essas espacialidades, que abrigam o Samba da Ouvidor e o NLJ, 
desenham um corpo que possui uma forma (SIMMEL, 2006) onde se 
evidenciam estilos (de vida e musical) e territorialidades singulares. A 
cidade, portanto, é constituída no dia a dia por essas tramas que ganham 
contornos e formas a partir de suas sociabilidades, de existências cotidianas, 
nas quais circulam os imaginários enunciados por aqueles que a vivem e 
compartilham a experiência.



93 Cí
nt

ia
 S

an
m

ar
tin

 F
er

na
nd

es

Mais do que isso se defende a tese de que há “territorialidades 
sônicas” (HERSCHMANN, FERNANDES, 2011) muito significativas sendo 
construídas no cotidiano do Rio de Janeiro. Esses territórios são relevantes 
por colocar em evidência sociabilidades – no caso “musicabilidades” – 
distintas das já existentes e mapeadas na cidade pelos tecnocratas do poder 
público.  O Samba da Ouvidor contribuiu para um fortalecimento dessas 
experiências abrindo caminho para a ocupação das ruas por diversas tribos 
musicais que possibilitam uma sociabilidade que coloca em xeque a vida 
“nervosa” e o hiperestímulo (SINGER, 2001) da urbes, a insegurança social 
e o individualismo de massa. Consequentemente, parte-se da premissa de 
que “ocupar as ruas” com arte – no caso, com a música – não só permite 
re-significar e transmutar o sentimento de insegurança vivenciado no 
cotidiano dessa metrópole brasileira, mas também coloca em evidência 
uma demanda (e um direito) social de acesso ao lazer e, quiçá, a essa cidade.

Nesse sentido, a rua, tal como é retratada na obra de João do Rio, 
segue sendo o espaço em que se pode compreender a “alma” da cidade. 
A cidade imaginária, sentida e compartilhada em que realizamos nossas 
experiências cotidianas das mais banais às mais complexas e que constrói 
os sentidos dos diferentes lugares. Conforme ressalta João do Rio,

A rua nasce como o homem, do soluço, do espasmo. Há suor humano na 
argamassa do seu calçamento. Cada casa que se ergue é feita do esforço 
exaustivo de muitos seres, e haveis de ter visto pedreiros e canteiros, ao 
erguer as pedras para as frontarias, cantarem, cobertos de suor, uma 
melopeia tão triste que pelo ar parece um arquejante soluço. A rua sente 
nos nervos essa miséria da criação, e por isso é a mais igualitária, a mais 
socialista, a mais niveladora das obras humanas. A rua criou todas 
as blagues todos os lugares-comuns (...). Sem o consentimento da rua 
não passam os sábios, e os charlatães, que a lisonjeiam lhe resumem a 
banalidade, são da primeira ocasião desfeitos e soprados como bolas de 
sabão. A rua é a eterna imagem da ingenuidade. Comete crimes, desvaria 
à noite, treme com a febre dos delírios, para ela como para as crianças a 
aurora é sempre formosa, para ela não há o despertar triste, quando o sol 
desponta e ela abre os olhos esquecida das próprias ações, é, no encanto 
da vida renovada, no chilrear do passaredo, no embalo nostálgico dos 
pregões – tão modesta, tão lavada, tão risonha, que parece papaguear com 
o céu e com os anjos (RIO, 1908, p. 2).
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 Em 2011 foi realizado o quarto festival do Rock in Rio (RIR), o 
qual é considerado por muitos críticos um marco na história dos eventos 
musicais internacionais que passaram a ser realizados com mais frequência 
no Brasil a partir de meados da década de 19801. Depois de mais de dez 
anos sem ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, a última edição desse 
evento no país, da qual participaram artistas valorizados pela crítica e 
pelo mercado (identificados com distintos gêneros e tradições musicais), 
teve uma expressiva repercussão na mídia (inter)nacional e no imaginário 
social da população brasileira. O resultado alcançado pelos organizadores 
foi tão significativo e a quantidade de fãs que não conseguiram comprar 
ingressos foi tão expressiva que o comitê organizador desse festival – com 
apoio e aval da prefeitura – decidiu realizar outra edição em 20132. Foi 
possível constatar na pesquisa que as lideranças locais vêm colocando a 
promoção das edições desse festival no mesmo patamar de relevância que 
a realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas (que ainda ocorrerão 
nesta década).
 Assim, tomando como referência especialmente as obras 
publicadas por Yúdice (2011), Maffesoli (1987) e Herschmann (2007, 
2010, 2011) – que problematizam a importância dos concertos ao vivo 
hoje –, o extenso trabalho de campo realizado no evento (que envolveu a 
realização de entrevistas semiestruturadas e aplicação de questionários 
com atores sociais envolvidos) e a análise das matérias publicadas na 
mídia impressa e televisiva (especialmente ao longo do segundo semestre 
do ano passado), buscou-se avaliar aqui a “experiência” sociocultural 
e lúdica que foi construída nesse evento musical, realizado no segundo 

1. Cabe ressaltar que seis edições desse festival foram realizadas no exterior, 
mais precisamente quatro em Lisboa e duas em Madri. De certa maneira, a 
partir momento, o RIR passou a ser organizado como uma espécie de franquia, 
envolvendo sócios estrangeiros.
2. Segundo alguns jornais, durante o ano de 2010, a parceria firmada entre o 
governo do RJ e a organização do RIR já previa as edições de 2011, 2013 e 2015 
(informações disponíveis em: <http://www.diariodorio.com/rock-in-rio-em-
2011-2013-e-2015>, acesso em: 09/03/2012; e <http://www.rockemgeral.com.
br/2011/01/24/na-linha-de-frente>, acesso em: 11/032012), porém somente 
no dia 2 de outubro de 2011, em uma grande coletiva de imprensa, houve a 
oficialização junto à mídia com a divulgação de alguns patrocinadores para a 
edição de 2013 (cf. release disponível em: <http://assets.rockinrio.com.br/pt/live/
pdf/02-10-2011_rock_in_rio_2013_e_confirmado_e_organizacao_anuncia_
patrocinadores.pdf>, acesso em: 12/03/2012).
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 Parte-se do pressuposto de que os organizadores do Rock in 
Rio – para além das clivagens de mainstream ou independente – não só 
capitalizam a “memória social” (HERSCHMANN, PEREIRA, 2003) das 
três edições anteriores realizadas no Brasil (em 1985, 1991 e 2001), mas 
também colocam em cena elementos típicos da lógica da atual indústria do 
entretenimento hegemônica (os quais tendem, cada vez mais, a se tornar 
mais presentes nos concertos ao vivo, no século XXI). Organizado como 
uma espécie de “megaparque temático”, no qual era possível não só dançar 
e assistir aos shows, mas também, entre outras coisas, comprar acessórios 
e/ou discos, jogar videogames e/ou desfrutar de atividades típicas de uma 
área ao entretenimento, contou com ampla cobertura da mídia tradicional 
e alternativa, criando um tipo muito particular de “soundscape” 
(SCHAFER, 1969, HERSCHMANN, 2010) que não só foi capaz de mobilizar 
um segmento expressivo da população a ir aos concertos, mas também 
propiciar condições para que os consumidores/fãs acompanhassem e até 
“interagissem” presencialmente e/ou através das redes sociais (JENKINS, 
2008) 4.
3. Cabe destacar ainda que este artigo é resultado do intercâmbio estabelecido 
em 2010 e 2011, entre a UFRJ e a UFRN, através do Programa PROCAD Novas 
Fronteiras, o qual contou com o apoio da CAPES. Deixa-se aqui registrado também 
um agradecimento a outras agências que apoiaram esta pesquisa, CNPq e FAPERJ. 
4. Durante a edição de 2011 do Rock in Rio, a empresa que fabrica o chiclete 
Trident promoveu e incentivou a interatividade ao postar fotos diárias em sua 
fan page. As fotos eram capturadas através da tecnologia Gigapan, que organiza 
centenas de fotos tiradas em sequência e as transforma numa imagem panorâmica. 
A partir daí tinha-se fotos postadas diariamente (durante a realização do RIR) 
no site (www.facebook.com/trident). Os usuários que se identificarem nas fotos 
podem se marcar e, ao mesmo tempo, compartilhá-las na rede social (cf. “Rock 
in Rio usa reconhecimento facial para contar sorrisos”, matéria veiculada em 
29 de setembro de 2011, disponível em: <http://musica.terra.com.br/rock-
in-rio/noticias/0,,OI5383557-EI18504,00-rock+in+Rio+usa+reconhecim
ento+facial+para+contar+sorrisos.html>, acesso em: 04/04/2012). O Itaú, 
um dos patrocinadores do RIR, disponibilizou um estande de 150 m², contendo 
três elevadores panorâmicos equipados com câmaras fotográficas. A ideia era 
oferecer aos clientes a possibilidade de registrar a experiência e, posteriormente, 
compartilhar as imagens nas redes sociais. Neste local os fãs colocavam uma 
pulseira com tecnologia de radiofrequência. O acessório permitia ao usuário 
compartilhar, em tempo real, as fotos clicadas ao longo do evento. Bastava apenas 
aproximar a pulseira dos totens instalados na Cidade do Rock para que o material 
fosse publicado (cf. “Itaú aposta na tecnologia e interatividade”, veiculado no site 
do Banco Itaú, em 1o de outubro de 2011, disponível em: <http://promoview.com.
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Figura 1 - Palco Mundo Forte. Acervo Tobias Queiroz

Trajetória dos festivais no Brasil
 
 Poder-se-ia afirmar que nunca se viu realizar tantos festivais 
musicais – do mainstream e do circuito independente – no país e no 
mundo na atualidade. No Brasil, só vinculado à Associação Brasileira 
de Festivais Independentes, realizam-se mais de 50 festivais – por todo o 
país, especialmente no interior – que mobilizam mais de 600 bandas e um 
público de aproximadamente 300 mil pessoas por ano. Isso sem falar dos 
megafestivais que atraem anualmente mais de dois milhões de pessoas, nas 
principais capitais do país, tais como Nokia Trends, Skol Beats, Rock in Rio, 
Tim Festival, Festival Bourbon, BMW Jazz Festival, entre outros. Ao mesmo 
tempo, festivais internacionais como, por exemplo, Rock in Rio, SWU, 
Creamfields, Videogame Live, Lollapalooza e Sonar tornam-se cada vez mais 
numerosos e são replicados em diversas localidades do globo (inclusive no 
Brasil). 
 Alguns se questionam se a era dos festivais está de volta, pelo menos 
no Brasil5. Nunca houve tantos festivais de música popular no país, nem 
mesmo no tempo em que Nara Leão usava saia acima do joelho e Sérgio 

br/promocao/145328-itau-leva-tecnologia-e-interatividade-ao-rock-in-rio>, 
acesso em: 04/04/2012)
5.Ver FLAVIO JR., José. A nova era dos festivais, in: Bravo (disponível em: 
<bravonline.abril.com.br/conteudo/musica/nova-era-festivais-467150.shtml>, 
acesso em: 10/05/2010).
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Ricardo atirava o violão na plateia6. Se, por um lado, temos a retomada dos 
grandes festivais organizados pelos conglomerados de (tele)comunicação e 
entretenimento (em parceria com grandes empresas); por outro lado, assiste-
se atualmente ao boom de eventos indies que são formatados como mostras/
feiras, organizados por coletivos de artistas e produtores (independentes), 
com o apoio de associações e que se utilizam – para captar recursos públicos 
e privados – de leis de incentivo e editais de cultura e que são veiculados 
especialmente em mídias alternativas (HERSCHMANN, 2010)7. 
 Como sublinham alguns jornalistas e estudiosos da música 
brasileira (DAPIEVE, 1995; MOTTA, 2000), a história do Rock in Rio se 
confunde com a trajetória dos grandes festivais de música internacionais 
no Brasil. Neste contexto, o empresário Roberto Medina teve a iniciativa 
de criar esse festival, o qual inseriu o país – de certa maneira – no circuito 

6. Analisando a história da música brasileira podem-se identificar dois momentos 
marcantes na trajetória dos festivais: a) um primeiro – nos anos de 1960 (Festivais 
da Canção, na TV Excelsior e Record) e nos de 1980 e 1990 (não só o Festival da 
Nova Música Popular Brasileira, mais conhecido como MPB 80 na TV Globo, mas 
também a realização de megaeventos como RIR, Hollywood Rock e Free Jazz) – 
organizado pelas emissoras de televisão e com apoio das grandes gravadoras e de 
outros veículos de comunicação de massa (CARNEIRO, 2011; CORRÊA, 2012; 
HOMEM DE MELLO, 2003; RIBEIRO, 2002; NAPOLITANO, 2001; VILARINO, 
1999); b) e, um segundo, na primeira década do século XXI, em que identificamos 
eventos com um perfil mais atrelado ao mercado do mainstream e, outros, mais 
identificados ao circuito independente (HERSCHMANN, 2010).
7. Analisando a história desses eventos, é possível atestar que os festivais do século 
XXI têm a mesma função dos realizados na década de 1960: revelar e/ou promover 
talentos. No restante, possuem perfis bastante distintos. Essas diferenças estão 
ligadas às mudanças que o mundo da música experimentou nos últimos anos. 
A década de 1960 foi o período em que a televisão se consolidou como principal 
meio de divulgação de música popular, superando o rádio. Os festivais do século 
passado eram promovidos por emissoras de tevê e possibilitaram que artistas 
como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Nara Leão e Chico Buarque passassem a fazer 
parte do grande business da música. É interessante constatar que hoje o contexto 
mudou significativamente: ainda que os produtores e artistas indies invistam na 
ideia de “autenticidade” (FREIRE FILHO, 2003), é possível constatar – como será 
indicado na análise do RIR – que as fronteiras entre o universo do mainstream e o 
independente se tornaram muito mais “porosas” hoje. Além disso, não só a internet 
vem substituindo mídias tradicionais e massivas como principal meio de divulgação 
de música, mas também as grandes gravadoras enfrentam dificuldades financeiras, 
e os artistas, novos ou não, sobrevivem, sobretudo através de concertos ao vivo e da 
presença em circuitos e cenas alternativas (HERSCHMANN, 2010, 2011). 
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internacional8. 
Realizado pela primeira vez em 1985, em meio a eleição presidencial de 
Tancredo Neves, marcando o fim de 21 anos de regime militar, o Rock 
in Rio apresentou um novo conceito de evento, oferecendo ao público 
brasileiro o creme de la creme da música em um mesmo lugar. Mais do que 
um simples festival, contribuiu significantemente para a consolidação do 
então nascente rock brasileiro e, ao acabar com a desconfiança quanto à 
capacidade do Brasil de promover shows de grandes proporções, ajudou a 
inserir o país na rota das turnês dos astros internacionais que raramente 
passavam por aqui (CARNEIRO, 2011, p. 8).

 Na mesma época, a fabricante de cigarros Souza Cruz também viria 
a explorar os festivais de rock: o Hollywood Rock teve sua primeira edição 
em 1988, realizada na Praça da Apoteose (no Rio de Janeiro) e no estádio 
do Morumbi (em São Paulo) com quatro noites de shows em cada cidade. 
Guardadas as devidas proporções em relação ao Rock in Rio, mesclava uma 
proposta estética semelhante, buscando privilegiar de modo geral artistas 
nacionais e internacionais do mercado pop-rock, de grande popularidade. 
Assim como o Rock in Rio, o festival Hollywood Rock, em suas cinco edições, 
contou com ampla cobertura da Rede Globo, que também transmitia ao 
vivo parte das atrações. Ainda que variando de local, o RIR manteve nas 
três primeiras edições o mesmo perfil e estratégias de divulgação9.
 Outro megaevento que marcou a história dos festivais 
internacionais e entrou para a agenda cultural nacional foi o Free Jazz: 
realizado no mesmo ano do primeiro RIR (1985), de certa maneira, foi um 
evento quase tão relevante quanto este último. Só não foi tão importante 
porque o Free Jazz não tinha a mesma abrangência: era um festival 

8.Em um terreno de 250 mil m2 (em Jacarepaguá) foi construída a primeira versão 
da Cidade do Rock. Na ocasião, foram montados não só um dos maiores palcos do 
mundo, mas também dois imensos fast-foods, dois shopping centers com 50 lojas, 
dois centros de atendimento médico e uma imensa infraestrutura (CARNEIRO, 
2011).
9. Em 1991, o Rock in Rio II reuniu 700 mil pessoas, em nove dias de evento no 
estádio do Maracanã. Depois disso, só em 2001, seria realizado o Rock in Rio III. 
Naquela oportunidade foi montada uma nova Cidade do Rock, construída no 
mesmo local da primeira edição, com a capacidade de 250 mil pessoas, as quais 
acompanharam as performances nas seguintes “tendas” temáticas: música 
eletrônica (Tenda Eletro), música nacional (Tenda Brasil), música africana 
(Tenda Raízes) e música mundial (Tenda Mundo Melhor) (para mais detalhes ver 
CARNEIRO, 2011).
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direcionado a um público mais elitizado e segmentado10. Como assinala 
Corrêa, as empresas de telefonia móvel viriam a ocupar o filão deixado 
pelas empresas de cigarro. O Tim Festival (2004-2008), por exemplo, 
reuniu diversos artistas do cenário alternativo mundial com atrações 
nacionais, em apresentações no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Vitória. 
Na mesma linha emergiram posteriormente festivais semelhantes, tais 
como: Motomix (2007-2009), da Motorola, Nokia Trends, da Nokia e Claro 
que É Rock (2006), da operadora Claro. Quando não eram as empresas de 
telefonia, as marcas de cerveja faziam parcerias com produtores e passaram 
a organizar festivais desta natureza como, por exemplo, o Skol Beats (2000-
2008). Até mesmo empresas de internet abraçaram essa iniciativa e 
organizaram o Curitiba Pop Festival (2003-2004) e o Planeta Terra (2007-
2011) – dos provedores Pop e Terra, respectivamente (CORRÊA, 2012).
 Tal interesse em financiar eventos do gênero, de certa forma, seguia 
o objetivo de atingir um público jovem e massivo.

(...) grandes festivais de música brasileiros, cada vez mais têm sido 
produzidos e patrocinados por empresas de telefonia celular e marcas de 
bebidas. A música tem ocupado um espaço muito peculiar na relação que 
essas organizações estabelecem com os meios para se tornarem públicas 
e populares. A publicidade tem se apropriado da imagem da música, 
principalmente no gênero pop-rock, para atingir um público jovem 
potencialmente consumidor e mais aberto às mudanças e novidades do 
mercado (OLIVEIRA, 2006, p. 6).

 Analisando a história dos grandes festivais no Brasil, um dos vetores 
que chama a atenção do público e da crítica especializada é o hiato de dez 
anos entre a realização do 3º e do 4º RIR. Roberto e Roberta Medina (pai e 
filha, donos da Artplan, empresa responsável pelo RIR) argumentaram, em 
algumas entrevistas veiculadas na tevê, que ficaram sem realizar o evento 
no Rio de Janeiro por falta de apoio do poder público local.

O Rock in Rio nunca teve um espaço definitivo como agora. A prefeitura 
do Rio aceitou construir um projeto desenhado pelo Rock in Rio que 
pode abrigar o festival de forma permanente. Assumimos então o 

10. O Free Jazz Festival mobilizava por edição 30 mil pessoas e durou até o final da 
década de 1990. Foi realizado exclusivamente nas cidades de São Paulo e Rio de 
Janeiro (MOTA, 2000).
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compromisso de a cada dois anos realizar o evento. Outra questão foi de 
ordem econômica. No primeiro festival, o ingresso custava 10 dólares, 
hoje a inteira custa R$ 190 reais. Este custo é muito mais baixo do que 
qualquer outro evento organizado desta natureza, com diversas atrações. 
Nosso evento comporta mais atrações e no Rock in Rio o público vive um 
dia de experiência musical. Tem os shows do Palco Mundo, os encontros 
do Sunset, a Eletrônica, o jazz no espaço Rock Street. Além da questão 
econômica e do espaço da Cidade do Rock (que agora está resolvido com 
o apoio do poder público), tem também a questão do momento do Rio. 
Vivemos um momento muito especial de crescimento da cidade. O Rock 
in Rio, que nasceu aqui e tem essa fortíssima ligação com a cidade, não 
poderia ficar de fora11.

 Em outra entrevista a vice-presidente do RIR, Roberta Medina, faz 
referência à economia brasileira como elemento-chave para o retorno do 
evento ao Brasil. 

Infelizmente, na década passada a economia brasileira não estava estável 
o suficiente para viabilizar edições frequentes do Rock in Rio no país. Hoje, 
com a economia mais forte e mais estável, a pressão que se coloca em 
patrocínios pode ser menor. Aumenta-se a responsabilidade financeira da 
venda de ingressos, mas o poder aquisitivo da população já nos permite 
isso12.

 De fato, fica em evidência o papel decisivo do amplo apoio do poder 
público na retomada desse evento na cidade do Rio. A prefeitura não só 
construiu uma nova Cidade do Rock (chamada pelo poder público de 
“Parque Olímpico”), como também proporcionou condições para que o 
público pudesse se deslocar para o local e assistir aos concertos com relativa 
segurança13.

11. Cf. “Roberto Medina: O Rock in Rio é para todas as tribos”, In: Revista Época, 
entrevista veiculada em 26/08/11 (disponível em: <http://revistaepoca.globo.
com/cultura/noticia/2011/08/roberto-medina-o-rock-rio-e-para-todas-tribos.
html>, acesso em: 11/03/2012).
12. Cf. “Na linha de frente”, in: Rock em Geral, entrevista veiculada em 24 de 
janeiro de 2011 (disponível em: <http://www.rockemgeral.com.br/2011/01/24/
na-linha-de-frente>, acesso em: 02/03/2012).
13.  A prefeitura do Rio de Janeiro investiu R$ 37 milhões para a construção do 
Parque Olímpico da Cidade do Rock, verba essa antecipada dos investimentos 
para as Olimpíadas (a ser realizada em 2016). Em entrevista ao Rock em Geral a 
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 Em outras palavras, o que salta aos olhos analisando a trajetória 
dos festivais é a relevância da questão da viabilidade financeira desses 
grandes eventos. Segundo empresários e produtores, sempre foi decisiva 
para a concretização desses eventos, portanto a instabilidade dos mesmos 
no Brasil ao longo das últimas décadas está relacionada em grande medida 
às seguidas crises econômicas internas e externas. Aliás, a crise específica 
do setor musical (em especial da indústria fonográfica), explicaria em 
grande medida o atual crescente investimento de pequenos e grandes 
empresários (bem como de produtores) nos concertos ao vivo, isto é, a busca 
de alternativas no business da música ao vivo é um aspecto significativo, 
capaz de explicar o boom dos festivais de música hoje, tanto do mainstream 
quanto do circuito independente.

Capacidade de mobilização 
dos concertos ao vivo hoje 

 Há alguns anos assiste-se a um processo de transição da indústria da 
música em quase todo o globo. Presenciam-se mudanças significativas na 
estrutura da sua cadeia produtiva: dentre as muitas alterações, constatam-
se com grande perplexidade, por exemplo: a “resistência” dos consumidores 
em pagar pelos fonogramas; a redução do casting de artistas e do quadro 
de funcionários das grandes empresas; a crise da noção de álbum, que vai 
deixando de ser o objetivo central dessa indústria ou a mercadoria mais 

vice-presidente do RIR, Roberta Medina, comentou sobre a importância do apoio 
governamental para a realização do evento: “Esse apoio está sendo fundamental 
porque passamos a ter um local em condições de receber o evento. E isso geralmente 
é garantido pelos governos locais. Fora isso, o poder público tem que acompanhar 
todo o planejamento de logística do evento na cidade para garantir uma perfeita 
realização em conjunto com os organizadores, garantindo a qualidade dos serviços 
que serão oferecidos tais como transporte, segurança, etc. Tem sido assim em 
Lisboa e em Madri, e vai ser assim no Rio. O mais importante é observar que a 
repetição do evento nestas cidades comprova o retorno satisfatório da dedicação 
e investimentos em infraestrutura e logística, uma vez que os retornos financeiros 
são muito superiores que os investimentos necessários” (cf. “Na linha de frente”, 
in: Rock em Geral, entrevista veiculada em 24 de janeiro de 2011, disponível em: 
<http://www.rockemgeral.com.br/2011/01/24/na-linha-de-frente>, acesso em: 
11/03/2012).
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valorizada nessa dinâmica de produção e consumo; o desaparecimento 
de antigas funções no setor e, ao mesmo tempo, o surgimento de novas 
profissões que empregam especialmente as novas tecnologias. Essas 
transformações na indústria da música estão relacionadas, em grande 
medida, à emergência de uma cultura ou uma era digital. Evidentemente, 
não se trata de ruptura completa em relação ao paradigma anterior, mas 
do largo emprego dos processos comunicacionais e das novas tecnologias 
que vêm afetando de forma significativa a forma como organizamos e 
estruturamos a vida social hoje (HERSCHMANN, 2010).
 Passado um momento de maior perplexidade dos profissionais da 
indústria da música e de um otimismo de certo modo “ingênuo” quanto ao 
potencial da web e da “cauda longa” (ANDERSON, 2007), especialmente 
daqueles que trabalham nas grandes gravadoras (os que não foram 
demitidos ou que não optaram por sair do mainstream), é possível afirmar 
que esse setor da produção cultural está se reestruturando. Analisando os 
últimos dados divulgados pela IFPI (2011) e pelos institutos e associações 
de música nacionais como, por exemplo, a ABPD (2011): é possível 
constatar que novos negócios e hábitos de consumo estão se consolidando 
no mundo, ainda que isso não se reflita em uma recuperação mais efetiva 
da indústria da música. Esses business, que não são exatamente “novos”, 
apesar de alguns serem inovadores (do ponto de vista tecnológico ou do 
tipo de relação que se estabelece com os usuários-consumidores), estão 
associados às apresentações musicais “ao vivo”14 – shows avulsos, circuitos, 
cenas e festivais independentes – e às novas estratégias de comercialização 
de fonogramas (grande parte das vendas está articulada às estratégias 
desenvolvidas pelas empresas junto às plataformas multimídia de games, 
aos aparelhos celulares e aos sites da internet). 
 Autores como Pine e Gilmore argumentam que estariam emergindo 
uma nova tendência e um novo setor (pós-serviços) na dinâmica capitalista: 
o mercado das “experiências”, do “espetáculo”. Eles postulam que várias 

14. Parte-se aqui da premissa de que os concertos ao vivo vêm crescendo em 
importância dentro da indústria da música atual, e que isso está relacionado ao 
alto valor que essa “experiência” (PINE, GILMORE, 2001; MAFFESOLI, 1987) 
tem no mercado, isto é, à sua capacidade de mobilizar e seduzir os consumidores e 
aficionados a despeito: a) do preço a ser desembolsado (muitas vezes bastante alto) 
para assistir ao vivo às performances; e b) da alta competitividade que envolve as 
várias formas de lazer e entretenimento na disputa de um lugar junto ao público 
hoje, no dia a dia do mundo globalizado. 
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empresas estão buscando atrelar ao consumo de mercadorias a produção 
de experiências – de escapismo, fruição ou imersão – capazes de mobilizar o 
imaginário dos indivíduos15. Esses autores enfatizam que no mundo atual, 
marcado pela intensa competitividade, mesmo os setores industriais e de 
serviços já enfrentam um ambiente pautado pela saturação, ou melhor, 
para Pine e Gilmore é preciso, no contexto atual, investir constantemente 
na criação de valor, do contrário irá se sofrer inevitavelmente a pressão do 
vetor de comoditização (perda de valor). A busca pela “inovação” tornou-se 
uma norma para as organizações, mas o custo é alto e nem sempre rende os 
dividendos previstos16. Esses economistas defendem a tese de que é possível 
reverter essa tendência mundial e gerar valor desde que os atores sociais 
e as organizações invistam na dimensão imaterial/intangível de produtos 
e serviços, isto é, desde que façam não só um trabalho estratégico sobre a 
marca, mas também invistam na realização de espetáculo e de experiências 
capazes de cativar o público (PINE; GILMORE, 2001).
 No caso do Rock in Rio é importante observar que os organizadores 
parecem bastante conscientes da relevância de o evento se conformar 
também como um parque temático. O trecho abaixo da entrevista com 
Roberta Medina evidencia isso:

O Rock in Rio não é apenas um evento de música. É o maior evento de 
música e entretenimento do mundo. Hoje oferecemos uma experiência 
que vai muito além da música. Oferecemos um parque de diversões, tenda 
de desfiles, a Rock Street (com shows de jazz), enfim, é muito mais do que 
apenas música. Além disso, o Rock in Rio se dirige a um público de diversas 
faixas etárias e com perfil variado de consumo. Os festivais tradicionais, 

15.  Traduzindo isso em exemplos: o marketing cultural pode ser um caminho, 
mesmo para empresas que têm produtos difíceis de serem espetacularizados, tais 
como a Petrobras (maior empresa estatal brasileira e que atua no setor petrolífero), 
que vende commodities, mas tem sua imagem associada à produção cultural do 
país. Outra estratégia é fazer um trabalho sobre a marca, como a empresa Nike, 
que opera suas campanhas de publicidade sobre as sensações que os consumidores 
terão ao usar os produtos, e não sobre o produto em si (PINE; GILMORE, 2001).
16. Na realidade, nesse ambiente de alta competitividade há um emparelhamento 
tecnológico entre as empresas sustentáveis: quando uma coloca no mercado uma 
inovação, a oferta é rapidamente copiada e/ou aperfeiçoada pela concorrência. 
A vantagem das experiências é que são singulares e, por isso mesmo, dificilmente 
reproduzidas pela concorrência (HERSCHMANN, 2007).
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em geral, são frequentados por um público de nicho17.

 
 O RIR é um evento generalista (não é dedicado a qualquer nicho 
de forma exclusiva) e, portanto, difere-se de outros megafestivais que em 
geral são realizados pelo mundo. Assim, num contexto em que se assiste 
a uma profusão de shows e de festivais, a opção da empresa que organiza 
o RIR é a de não se fechar em determinado nicho ou se limitar a poucos 
gêneros musicais. Na realidade, em todas as edições do RIR, a Artplan 
variou consideravelmente o repertório de artistas, buscando ultrapassar 
as fronteiras do mercado da música (oferecendo ao público uma boa 
estrutura e muitas atrações)18. Poder-se-ia afirmar que o RIR potencializa a 
“economia e o marketing de experiências” (PINE; GILMORE, 2001).
 Maffesoli, em O ritmo da vida, também identifica uma centralidade 
da “experiência” na sociedade contemporânea. O autor ressalta o quanto 
são relevantes para compreender as mobilizações e engajamentos sociais 
hoje: 

(...) a experiência é a palavra-chave para explicar a relação que cada um 
estabelece com o grupo, a natureza, a vida em geral. Experiência que 
ignora escrúpulos racionais, repousando essencialmente no aspecto 
nebuloso do afeto, da emoção, da sintonia com o outro. É precisamente 
por estar a vibração na ordem do dia que convém adotar uma postura 
intelectual que saiba dar conta dela. (...) O lugar central da experiência 
exprime-se através desse resvalar que vai da História geral e segura de 
si às pequenas histórias que constituem o cimento essencial das tribos 

17. Entrevista publicada no site Rock em geral, no dia 24 de janeiro de 2011, 
realizada por Marcos Bragatto (disponível em: <http://www.rockemgeral.com.
br/2011/01/24/na-linha-de-frente>, acesso em: 17/03/2012).
18. Em entrevistas veiculadas na mídia impressa e televisiva, Roberto Medina 
afirmou que na próxima edição haverá uma diminuição em 15 mil pessoas por dia. 
Desta forma, a capacidade do Rock in Rio 2013 será de 85 mil. O motivo alegado 
é o de fornecer maior conforto, diminuir as filas e aumentar as possibilidades 
de transitar em toda a área da Cidade do Rock. Ver “Organizadores anunciam 
mudanças para o próximo Rock in Rio, em 2013”, in: Correio da Bahia. Disponível 
em: <http://www.correio24horas.com.br/noticias/detalhes/detalhes-1/artigo/
organizadores-anunciam-mudancas-para-o-proximo-rock-in-rio-em-2013>, 
acesso em: 10/03/2012. Essas mesmas informações podem ser visualizadas na 
entrevista ao programa RJ TV, da Rede Globo, disponível em: <http://globotv.
globo.com/rede-globo/rjtv-1-edicao/v/roberto-e-roberta-medina-fazem-balanco-
do-rock-in-rio/1651160>, acesso em: 05/03/2012.
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urbanas. Com isto, o discurso doutrinário dá lugar à vibração comum e 
ao sentimento de pertencimento que isto fatalmente induz (MAFFESOLI, 
2007, p. 203-205).

 É importante sublinhar a esta altura que as experiências no 
mundo atual estão crescentemente e intensamente associadas à dinâmica 
do espetáculo e do entretenimento. Evidentemente, o “entretenimento” 
é hegemônico na sociedade atual (contudo não é um ambiente/contexto 
do qual é possível “sair”, como muitos acreditam, isto é, estamos todos – 
gostemos ou não – imersos num mundo espetacularizado profundamente 
marcado pelo entretenimento), constituiu-se em uma referência cultural e 
uma força econômica fundamental (TRIGO, 2003; DYER, 2002)19. 
 Analisando o sucesso das execuções ao vivo, nota-se que o público 
se mobiliza especialmente pelas “afetividades” e estesias (SODRÉ, 2006; 
FERNANDES, 2009). Maffesoli segue oferecendo também algumas pistas 
interessantes. Em seu livro intitulado O tempo das tribos, sugere ver os 
grupos sociais na sociedade atual como uma espécie de “neotribos”, como 
comunidades fundadas na “emoção”: “(...) a comunidade emocional é 
instável, aberta, o que pode torná-la, sob muitos aspectos, anômica com 
relação à moral estabelecida” (MAFFESOLI, 1987, p. 22)20.
Assim, tendo em vista o que já foi assinalado até aqui neste trabalho, 
poder-se-ia deduzir porque os encontros presenciais promovidos pelos 
concertos ao vivo são tão relevantes para a sociedade contemporânea. 
Nesse sentido, pode-se começar a compreender as razões de esses eventos 
estarem ocupando um “lugar” tão significativo junto às culturas urbanas21. 

19. Contudo, o ambiente construído pelas experiências (e as sociabilidades por 
estas estimuladas) no mundo atual glamourizado e caracterizado pela hegemonia 
da lógica e dinâmica da indústria e cultura do entretenimento deve ser analisado 
com muita cautela e dentro de uma perspectiva crítica, porém sem adotar a priori 
uma postura apocalíptica ou condenatória (HERSCHMANN, 2005).
20. Sobre as “novas tribos” da sociedade contemporânea, Maffesoli afirma que “(...) 
ao contrário da estabilidade do tribalismo clássico, o neotribalismo se caracterizaria 
pela fluidez, pelos ajuntamentos pontuais e pela dispersão” (MAFFESOLI, 1987, p. 
107).
21. Assim, poder-se-ia repensar a relação/articulação entre experiências 
presenciais e não presenciais, tácteis e não tácteis, sem depreciar aquelas que 
ocorrem em geral a distância (bastante presente na internet e de modo geral no 
cotidiano). Contudo, é importante sublinhar a relevância das experiências de trocas 
diretas para a atualização do grupo e do sentimento de coletividade. Os encontros 
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Segundo Maffesoli, essas reuniões presenciais permitiriam (re)atualizar o 
sentimento de comunidade:

A experiência com o outro fundamenta a comunidade, mesmo que 
ela seja conflitual. A fusão da comunidade pode ser perfeitamente 
des-individualizante. Ela cria uma união em pontilhado que não 
significa uma presença plena no outro (o que remete ao político), 
mas antes estabelece uma relação oca que chamarei de relação táctil: 
na massa a gente se cruza, se roça, se toca, interações se estabelecem, 
cristalizações se operam e grupos se formam. Estas relações tácteis 
[presenciais], entretanto, através de sedimentações sucessivas, 
não deixam de criar uma ambiência especial: exatamente o que 
chamei de união pontilhado (...): as redes sexuais, as diversas formas 
de solidariedade, os encontros esportivos e musicais [tais como 
concertos, festivais] são todos indícios de um ethos em formação. É 
isto que delimita esse novo espírito de tempo que podemos chamar 
de socialidade (MAFFESOLI, 1987, p. 102-103, grifos do autor).

 
 Assim, o incremento do interesse em todo o mundo pela música 
ao vivo atesta, em certo sentido, o crescente valor das “experiências” hoje. 
Vale recordar que a indústria da música gravada se desenvolveu tanto que, 
em determinado momento, passou a usar a música ao vivo como forma 
de promover a música gravada, invertendo a situação de centralidade da 
música ao vivo, até então, para atividade musical. É possível afirmar que 
hoje a música ao vivo está recuperando um pouco do terreno que havia 
perdido para a música gravada, ou seja, a música ao vivo está ocupando 
um lugar menos periférico e, em algumas situações, especialmente 
envolvendo as gravadoras independentes, os fonogramas estão se tornando 

musicais presenciais, tais como os concertos e festivais de música ao vivo, portanto, 
seriam muito relevantes, pois colocariam o grupo em “epifania”, colaborariam 
para fazer emergir sentimentos que legitimariam o grupo. Maffesoli, em O tempo 
das tribos, tece alguns argumentos muito significativos sobre a relevância dos 
encontros musicais, enfatizando que nessas ocasiões produz-se uma sintonia por 
contaminação: “(...) segundo a qual os indivíduos em intenção se epifanizam em 
um ‘nós muito fortemente presente’. É certo que a base de tudo isso é a situação face 
a face. Por contaminação, no entanto, é à totalidade da existência social que esta 
forma de empatia diz respeito. Além disso, quer seja pelo contato, pela percepção, 
ou pelo olhar, existe sempre algo de sensível na relação de sintonia” (MAFFESOLI, 
1987, p. 103).
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um complemento, uma forma de rememorar uma experiência vivida. 
É muito interessante perceber que os shows trazem estrelas nacionais 
e internacionais e compensam aos empresários e produtores, apesar dos 
altos cachês dos artistas e das bandas. Ao mesmo tempo, nunca se viram 
tantos pequenos concertos realizados em diferentes localidades do mundo 
com novos talentos que emergem da cena local (HERSCHMANN, 2010).
 Ainda que não se disponha de “indicadores culturais consistentes 
e confiáveis”22, é possível afirmar que a música ao vivo é hoje o principal 
negócio da indústria da música (HERSCHMANN, 2010; IFPI, 2011). Um 
dos mais fortes indícios de que a música ao vivo é o principal business do 
setor é que é possível constatar que, cada vez mais, grandes empresas vêm 
se reposicionando para atuar como intermediárias do mercado mundial 
dos concertos ao vivo. A Live Nation Entretainment, por exemplo, tem 

22. Evidentemente, a falta de dados consistentes e confiáveis não está relacionada 
apenas a um desinteresse da indústria fonográfica em aferir o negócio música ao 
vivo, mas também à dificuldade em realizar essas avaliações. Neste sentido, muitos 
pesquisadores comentam de forma bastante bem-humorada que em alguns países 
se utiliza como recurso de investigação e de medição da música ao vivo uma espécie 
de billboard etílico, ou seja, se mede a demanda pelos concertos através do consumo 
de bebidas alcoólicas. Portanto, muitas vezes mesmo o trabalho de campo é bastante 
complicado de ser executado, ou seja, não é simples fazer pesquisas censitárias 
de consumo cultural, pois os atores sociais não têm interesse em tornar essa 
informação pública, já que há uma clara preocupação com a questão da sonegação 
de impostos (YÚDICE, 2011). Afinal, se, por um lado, hoje existem várias grandes 
empresas disputando o mercado de música ao vivo (por exemplo, na América do 
Sul, temos várias empresas atuantes que controlam o mercado de grandes festivais 
e concertos, tais como: Time For Fun do Brasil y Fênix y Pop Art, da Argentina); 
por outro lado, existe um número enorme de pequenos concertos e eventos (como 
festivais indies) que são realizados de maneira informal – sem contratos e/ou notas 
fiscais de serviço –, como no caso, por exemplo: do tecnobrega, do funk carioca, do 
forró brasileiro, do huayno pop ou da cumbia villera. Em outras palavras, ainda 
temos muita dificuldade em compreender como funciona o mundo da música para 
além da indústria fonográfica, carecemos de indicadores culturais fundamentais: 
ainda dependemos do trabalho obstinado, na maioria das vezes desenvolvido dentro 
de uma perspectiva socioantropológica por alguns poucos pesquisadores. Claro que 
o cenário muda um pouco, dependendo do país e do continente: evidentemente 
alguns países conseguiram se organizar através dos seus institutos de estatísticas 
nacionais e elaboraram estudos de consumo cultural ou pesquisas sobre o uso do 
tempo livre, dedicado ao lazer. Claro que esses estudos são muito importantes e 
oferecem parâmetros fundamentais. Por outro lado, em muitos países (emergentes 
e/ou do Terceiro Mundo) nem sequer há um PIB da cultura, isto é, não há uma 
conta satélite separada da área cultural (HERSCHMANN, 2010).
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acordo com os principais artistas pop das majors e faz a intermediação dos 
shows mais rentáveis do mundo, envolvendo grupos como U2, Coldplay, 
Red Hot Chili Peppers, Metallica etc. Além disso, nota-se também que 
os conglomerados transnacionais vêm buscando ter mais participação 
no mercado das apresentações ao vivo: inclusive nos últimos anos vêm 
obrigando seus artistas a assinar novos contratos (chamados de 360 
graus), nos quais têm maior participação da renda obtida pelos artistas 
com concertos ao vivo, direito de imagem e marketing. Portanto, trabalha-
se com a hipótese de que está ocorrendo um deslocamento significativo das 
atividades mercantis: do consumo da música gravada para o da música ao 
vivo. 
 Portanto, poder-se-ia dizer que o grande interesse pela música 
ao vivo está relacionado ao alto valor agregado da experiência musical 
associada aos vetores da sociabilidade, da estética e da estesia. Ou seja, por 
um lado, a experiência de consumir fonogramas individualmente de forma 
não mercantil (através de trocas de arquivos) é largamente praticada e, por 
isso, os fonogramas vêm perdendo rapidamente e significativamente valor 
comercial para os consumidores (indivíduos estão dispostos a pagar muito 
pouco ou nada por isso); e, por outro lado, a experiência coletiva ou social 
da música (associada aos concertos ao vivo) está cada vez mais valorizada: 
a música emergiria hoje, portanto, como élan social, uma espécie de 
“paisagem sonora”, que permite que os indivíduos vivenciem trocas, façam 
catarses, gerem memórias e identidades coletivas que são atualizadas 
nos eventos musicais. Em suma, os shows são não só um conjunto de 
produtos e serviços de alto valor agregado, mas também acontecimentos 
extremamente significativos para a vida dos consumidores. 

Mais do que um megafestival do mainstream

 Uma parte significativa da pesquisa foi realizada no amplo espaço 
onde esteve concentrado o festival e suas opções de entretenimento: o 
parque temático (com tirolesa, roda-gigante, free fall e montanha-russa), 
os palcos (Sunset, Mundo e o de música eletrônica), a rua cenográfica 
denominada de Rock Street23 (com suas diversas lojas e inúmeros serviços). 

23. Na entrada do espaço Rock Street, sob o marketing de um dos patrocinadores 
do evento, havia uma placa com as seguintes informações: “Nova Orleans é uma 
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Contudo, as observações de campo não ficaram restritas apenas à Cidade 
do Rock. Buscando dar conta do tipo de “experiência” gerada no evento 
foi necessário também analisar o “clima de euforia” – constataram-se na 
investigação grande mobilização e expectativa, especialmente entre os 
jovens cariocas e de diferentes localidades do país – que cerca a realização 
desse acontecimento na cidade. De certa maneira, poder-se-ia afirmar que 
a ampla cobertura da grande mídia e o desenvolvimento de estratégias de 
marketing contribuíram de forma significativa para que se criasse uma 
“atmosfera especial” em torno do RIR24.  
 Em outras palavras, foi possível atestar que foi criado em torno do 
RIR um clima de grande expectativa: não só para os fãs “de carteirinha” dos 
artistas que iriam se apresentar (alguns fãs incondicionais – preocupados 
em deixar de acompanhar algum acontecimento – chegavam a ficar 
mais seis horas sem ir ao banheiro e nem tomar água para não perder 
seu lugar privilegiado), mas também para o restante do público que, em 
geral, aproveitava o tempo do intervalo dos concertos para usufruir dos 
outros atrativos da Cidade do Rock. Para que se tenha uma ideia do clima de 
euforia que cercou o evento: com grande frequência segmentos expressivos 
do público adentravam a Cidade do Rock gritando, correndo e se abraçando 
como se tivessem concretizado um grande feito de alguma natureza. 
 Além disso, logo na entrada, inúmeras poses fotográficas eram 
presenciadas de forma corriqueira25. Explorando todos os recantos desse 
amplo cenário, os consumidores registravam tudo que podiam (para 

cidade norte-americana fundada em 1718 e nomeada em honra do Duque de 
Orleans, Regente da França. Um dos principais pontos turísticos é o quarteirão 
francês recriado aqui. Esta região data dos tempos em que a cidade estava sob 
controle francês e espanhol. O jazz é uma forte tradição na cidade. A Rock Street 
2011 traz o melhor deste ritmo, que está nas bases do rock”. 
24. Um dos termômetros para observarmos a expectativa gerada no público foi 
a venda antecipada de 100 mil ingressos em apenas 21 dias (durante o mês de 
novembro de 2010), sem nenhuma atração do evento ainda confirmada. Em 
entrevista concedida, Roberta Medina afirma que essa demanda é uma prova 
da força da marca do RIR. Entrevista publicada no dia 16 de setembro de 2011, 
realizada por Mauricio Meirelles (cf. “Roberta Medina: O rock é a atitude”, 
in: Revista Época. Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/cultura/
rockinrio/noticia/2011/09/roberta-medina-o-rock-e-atitude.html>, acesso em: 
10/12/2011).
25. Fotos de consumidores entusiasmados podem ser visualizadas em: <http://
www.youtube.com/ watch?v=Hqbj6Wuz268&feature=results_video&playnext=
1&list=PLE57B967C42BEFD8E>, acesso em: 22/03/2012.
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posterior exibição invariavelmente nas redes sociais), em uma perfeita 
sintonia com o slogan publicitário do RIR: “eu vou”, “eu fui”. Para os 
consumidores, estar no RIR era o acontecimento, uma experiência de vida 
relevante e/ou memorável. 
 Em linhas gerais, a Cidade do Rock estava dividida da seguinte 
maneira: no epicentro do evento estava localizado o Palco Mundo; à direita 
dele o público podia acessar o Palco Sunset; à esquerda, estava localizada 
a Rock Street; e, no final desta última, o visitante se deparava com o palco 
da música eletrônica. Para percorrer inteiramente a Cidade do Rock o 
consumidor levava aproximadamente 40 minutos. Nesse percurso era 
possível observar várias nuances no comportamento do público ao usufruir 
das atrações. Com frequência também era possível presenciar “assédios 
mercadológicos” de todo tipo26. 

  Espalhados pela Cidade do Rock os brinquedos do parque 
temático também mobilizavam de forma relevante o público. Muitos dos 
consumidores entrevistados ressaltaram o quanto foi significativa, por 
exemplo, a experiência de atravessar o palco e a multidão numa tirolesa, 
durante as performances dos artistas. Sublinhavam nas narrativas a 
sensação de privilégio de desfrutar de alguns minutos em frente ao Palco 

26. Logo na entrada, por exemplo, foram entregues cartões promocionais ao 
público fornecidos pela Kodak. Esses cartões davam direito à aquisição gratuita 
de fotos registradas pelos fotógrafos da própria empresa. Era comum encontrar 
empresas oferecendo amostras grátis. Além disso, dentro dos estandes dos produtos 
oficiais da marca Rock in Rio era possível concorrer ao sorteio não só de camisetas 
do line-up do dia, mas também a diversos suvenires do evento. 

Figura 2- Rock Street. Acervo Tobias Queiroz. 
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Mundo, tendo a canção do ídolo como trilha sonora, ao fundo. Não à toa  
essas quatro grandes atrações foram responsáveis por criar enormes filas 
(algumas chegavam a durar duas horas de espera)27.
 Os estandes comerciais, localizados numa longa e extensa faixa 
entre a Rock Street e o Palco Sunset, por sua vez, além de promover a marca 
de seus respectivos produtos, ofereciam jogos interativos (e simuladores) e 
painéis multimídia que traziam a música como temática central. Não era 
difícil se deparar com formação de enormes filas para o público participar, 
como também para adquirir muitos dos produtos ali expostos28. 

 
Figura 3- Show dos Mutantes no Palco Sunset. Acervo Tobias Queiroz. 

 

27. Os jogos/brinquedos do parque temático (suas quatro atrações) mobilizaram 
cerca de 80 mil pessoas durante todos os dias do RIR. Levando em consideração um 
público médio de 100 mil em cada noite, chega-se à conta de que aproximadamente 
12% do público usufruiu desses recursos da Cidade do Rock. A roda-gigante foi 
a responsável pelo maior público. Em apenas quatro dias, foram mais de 17 mil 
pessoas. Em termos comparativos a média do público que utilizou o parque temático 
é maior do que o número de turistas que utiliza em geral o bondinho do Pão de 
Açúcar (cf. “Brinquedos atraíram 40 mil pessoas, apesar das filas”, disponível 
em: <http://veja.abril.com.br/noticia/celebridades/brinquedos-atrairam-40-mil-
pessoas-apesar-das-filas>, acesso em: 22/03/2011). 
28. A empresa Taco, do segmento de vestuário, vendeu durante o evento mais 
de 10 mil peças. Já a empresa Bob’s, do ramo alimentício, quebrou o recorde 
mundial ao vender 79.112 sanduíches em um único dia. Ao todo a rede alcançou 
impressionantes 448 mil hambúrgueres vendidos (dados disponibilizados pela 
assessoria do evento, através do release, datado de 4 de outubro de 2011, sob o 
título: “Números surpreendem organizadores do Rock in Rio e seus parceiros”, 
disponível em: <www.rockinrio.com.br>, acesso em: 10/01/2012).
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 Cabe ressaltar que, ainda que os vários palcos ali dispostos 
tivessem como objetivo sensibilizar diferentes gerações e gostos, o objetivo 
era atender as demandas não só do fã incondicional de determinadas 
atrações (especialmente os interessados no trabalho de artistas de maior 
apelo pop), que foram reunidos no Palco Mundo, mas também daqueles 
que acompanham a trajetória de músicos do circuito independente (estes 
artistas foram programados para se exibir no Palco Sunset). Assim, 
poder-se-ia argumentar que o RIR rompe as fronteiras entre o mainstream 
e independente, convertendo todas as atrações – seja mão de obra ou 
equipamentos – em produtos e serviços, isto é, tudo é convertido em parte 
de uma experiência sonora e lúdica de alto valor agregado.

Foto 4 - Cidade do Rock ou Parque Olímpico. Fonte: www.rock.com.br

Por um mundo melhor?

 A partir do terceiro festival, organizado em 2001, o Rock in Rio foi 
internacionalizado: na primeira década deste século, Portugal e Espanha 
teriam suas edições do festival, que só retornaria ao Brasil em 2011. Enganam-
se aqueles que imaginam que o festival foi apenas “desterritorializado” 
(DELEUZE, GUATTARI, 1995) com a internacionalização do evento: 
informações colhidas durante a pesquisa sobre todas as edições do festival 
indicam que este sempre foi também “reterritorializado” pelos envolvidos, 
seja na Espanha, em Portugal ou no Brasil. Os consumidores do RIR 
agenciaram todas as Cidades do Rock construídas para abrigar o evento, 
construindo uma espécie de “territorialidade sônica”, na qual diferentes 
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grupos sociais constroem uma sociabilidade que gravita em torno da 
música (HERSCHMANN, FERNANDES, 2011).
 Outro fato que também chama a atenção na trajetória do RIR: a 
partir da terceira edição do festival começa a sair de cena um slogan que se 
aproximava ao ideário que foi pregado no lendário festival de Woodstock 
e que sugeria a participação em um evento que promove “dias de paz e 
de música”. Os organizadores passam a investir numa nova legenda, 
mais sintonizada com o ideário ecológico e social hoje, mais presente no 
mundo contemporâneo, intitulada “por um mundo melhor”. A proposta 
idealizada pelos setores de marketing da empresa Artplan era criar uma 
espécie de “utopia jovem difusa”, de grande capacidade de sensibilização 
de públicos massivos29.

O evento recebeu a legenda de “por um mundo melhor”. Foi realizado na 
época um ato simbólico de observação de cinco minutos de silêncio antes 
do início das apresentações, no primeiro dia do evento. Às 19 horas daquele 
dia 12 de janeiro de 2000, três mil rádios e 522 canais de tevê silenciaram 
pela melhoria do mundo. O início e o fim do ato foram marcados pelo toque 
de sinos e pela libertação de pombas brancas, representando um pedido 
pela paz mundial30.

 Portanto, além de investir nas experiências musicais e lúdicas, 
a Artplan – com o conjunto de iniciativas reunidas na campanha 
“por um mundo melhor” – passou a adotar estratégias de marketing e 
responsabilidade social (INSTITUTO ETHOS, 2003):

Há 10 anos, o Rock in Rio assumiu a responsabilidade de também ser um 
veículo de comunicação para causas socioambientais com a criação do 
projeto Por Um Mundo Melhor. Em nove edições, milhares de pessoas, 
no Brasil, em Portugal, na Espanha e em diversos outros países, foram 

29. Evidentemente, a associação de grandes eventos de música às estratégias de 
Responsabilidade Social não é exclusividade do RIR. O SWU Music & Arts Festival 
coloca a bandeira da sustentabilidade em primeiro plano. Diversas atividades 
são realizadas visando à conscientização do público e à redução do impacto 
ambiental do evento. Além disso, durante o evento foi realizado um fórum sobre 
sustentabilidade, apresentando debates com especialistas na área ambiental, 
empresários e artistas (CORRÊA, 2012).
30. Mais informações disponíveis em: <http://assets.rockinrio.com.br/pt/live/
pdf/30-09-2011_Atitude_Sustentavel.pdf>, acesso em: 20/12/2011.
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beneficiadas pelos investimentos provenientes da venda de ingressos do 
evento e das ações promovidas pelos parceiros, que somam mais de 5 
milhões de euros. Entre as ações desenvolvidas foram plantadas mais de 
40 mil árvores; foram construídos uma escola, na Tanzânia, e um centro 
de saúde no Maranhão. O Rock in Rio também formou 3.200 jovens no 
ensino fundamental, no Rio de Janeiro; colocou 760 painéis solares em 
escolas públicas, em Lisboa; e montou 14 salas sensoriais em ONGs para 
atender crianças com deficiências mentais e visuais. Além disso, desde 
2006, o Rock in Rio se compromete a compensar 100% das emissões de 
carbono do evento e investiu num plano de redução de emissões, que 
incluiu a elaboração de um manual de boas práticas para patrocinadores 
e fornecedores, o qual vem sendo aperfeiçoado a cada edição e é utilizado 
até hoje em todos os países onde é realizado31.

 Melhorias na estrutura e adaptação às novas formas de consumo da 
música foram aos poucos agregadas nas edições subsequentes do RIR. Uma 
dos consumidores entrevistados durante a pesquisa compara as edições de 
1985 e 2011: 

A estrutura está 100% melhor, comparada com a de 1985. No último 
dia do evento perdi um tênis por conta de tanta lama, ele [aponta para o 
companheiro dela] me disse que não queria vir mais para algo assim. Hoje 
melhorou muito, viemos de ônibus especial e gastamos mais ou menos 
uma hora. Gostaria muito de ir para a tirolesa e para a roda-gigante, 
mas a fila tá imensa. Nunca tenho oportunidade de ir para um parque de 
diversão feito este aqui e, ao mesmo tempo, curtir uma boa música e ainda 
por cima me alimentar bem, pois aqui na Cidade do Rock tem até salada 
de frutas (Depoimento concedido aos autores por Rosali Barreto, 49 anos, 
professora).

 Ao mesmo tempo, alguns consumidores criticaram a programação 
elaborada pela organização do RIR. Afirmaram preferir que tivesse sido 
valorizado a faceta indie, a qual foi reunida especialmente no Palco Sunset. 

A presença da roda-gigante e outras atividades estão ai para dar vazão 
aos que não curtem certas atrações no palco. Enfim, tudo foi planejado 
para proporcionar diversão. Isso tudo é para despistar a fragilidade das 

31. Idem.
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escolhas dos artistas. Enfim, a marca Rock in Rio tira dinheiro de tudo... 
até do susto [referindo-se à emoção gerada por alguns dos brinquedos do 
Parque Olímpico]. E, por ter virado marca, o mercado fala mais alto e os 
interesses são outros. Qualidade vem depois. Como o foco do mercado 
estava voltado para o Palco Mundo, a liberdade do Palco Sunset fez uma 
diferença enorme na qualidade dos shows. O palco Sunset teve a grande e 
brilhante ideia de misturar de forma equilibrada as atrações (Depoimento 
concedido aos autores por Magda Barreto, 38 anos, dentista).

 Entretanto, vários consumidores afirmam que foram atraídos pela 
exibição de grandes estrelas internacionais do Palco Mundo: “(...) não 
quero ver bandas que não conheço. É melhor passar uma hora aqui do que 
ir para lá” (depoimento concedido por Vitor Hugo, 26 anos, advogado). A 
psicóloga Claudia Gomes (26 anos, que veio de Fortaleza especialmente 
para o RIR) compartilha dessa perspectiva: “(...) vim somente para assistir 
ao show do Coldplay e nada mais, não gosto de nada que está tocando 
no Palco Sunset”. Outros, como Carlos Carneiro (20 anos, estudante de 
comunicação), tinham uma posição mais eclética: “(...) como a maioria 
das pessoas, vim para ver as atrações do Palco Mundo, mas me surpreendi 
e acabei assistindo a vários shows do Palco Sunset”. Como pode ser 
constatado nesses depoimentos: se, por um lado, o conjunto de atrações 
tendia a segmentar o público espacialmente na Cidade do Rock; por outro 
lado, vários consumidores circulavam intensamente e com grande fluidez 
na Cidade do Rock, oscilando entre trabalhos mais identificados com o 
mainstream e outros com o universo independente.

 Outro dado também relevante da pesquisa é a relação dos 
consumidores com a campanha de responsabilidade social associada ao 
evento. Apesar de pouco mencionado pelos entrevistados, nas conversas 
informais argumentavam que há certo consenso de que a campanha 
“por um mundo melhor” agrega algum valor à marca RIR, constrói uma 
imagem um pouco mais positiva do evento32. Apesar de ter perfil e interesses 

32. Vale salientar também que ao usufruir da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura 
o Rock in Rio teve que apresentar algumas contrapartidas ao governo federal, 
tais como troca de instrumentos por ingressos, oficina de assistente de Luthier, 
capacitação de professores da rede municipal e premiação dos alunos de escolas 
municipais do Rio de Janeiro (informações adicionais disponíveis em: <http://
www.cultura.gov.br/site/2011/10/28/acoes-de-contrapartida>, acesso em: 
24/03/2012).  
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variados, o público que compareceu à edição de 2011 considerou o RIR um 
evento diferenciado, ou melhor, um acontecimento “memorável”, o qual 
de modo geral trouxe enorme satisfação (apesar de alguns destacarem os 
“sacrifícios” para estarem no evento):

 
Participar do RIR representou a realização de um sonho antigo. Estar lá, 
num evento tão importante, foi muito bacana. Interagir e cantar numa 
só voz, com aquela multidão, todos os refrões de canções que marcaram 
a sua vida foi sensacional. Gostei de ver também as gerações e tribos se 
misturando. Não me esqueço dos pais com seus filhos adolescentes em 
completo transe, contemplando com prazer a qualidade da música dos 
concertos (depoimento concedido aos autores por Glaucia Barbosa, 28 
anos, professora).

(...) depois que você experimenta a sensação de ir a um RIR você nunca mais 
quer deixar de participar. Foi um evento único, memorável. Estou bastante 
motivado para retornar ao evento em 2013, ainda mais porque soube que 
o Medina quer trazer o Iron Maiden. Ouvir o show do Metallica ao vivo 
foi uma das maiores emoções da minha vida (depoimento concedido aos 
autores por Gustavo Barros, 37 anos, servidor público).

 Os organizadores do RIR afirmam que um dos segredos do enorme 
sucesso do evento está relacionado ao processo de construção da grade de 
programação (de elaboração do line-up). Segundo os donos da Artplan, a 
grade é toda praticamente construída a partir de pesquisas de opinião: o 
objetivo é atender as demandas de vários segmentos de público33. 

O primeiro Rock in Rio tinha Elba Ramalho e James Taylor. O rock é o 
espírito, a atitude, a vontade de construir e empreender. Não é só um estilo 
musical. Se fosse um evento de rock, não teria essa dimensão que tem hoje. 
Seria um evento de nicho. Para vocês terem ideia: 75% do nosso público 
possui idades que variam entre 15 e 50 anos. Sempre fomos abertos a 
todos os gêneros musicais (...). Temos dois dias dedicados ao rock, um deles 
ao metal. Mas queremos atender um público diferenciado. Não temos 

33. Em entrevista ao RJ/TV, 1ª edição, Roberto e Roberta Medina comentam sobre 
o método utilizado para compor a grade de programação a partir de pesquisas de 
opinião (cf. “Roberto e Roberta Medina fazem balanço do Rock in Rio”, disponível 
em: <http://globotv.globo.com/rede-globo/rjtv-1-edicao/v/roberto-e-roberta-
medina-fazem-balanco-do-rock-in-rio/1651160>, acesso em: 24/03/2012).
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pretensão de que todos venham todos os dias ao Rock in Rio34.

 Tomando como ponto de partida o depoimento dos organizadores 
e a análise da própria grade de programação em suas edições anteriores, 
poder-se-ia observar que o RIR – apesar de trazer em sua marca (nome) 
a referência a um gênero musical de consumo segmentado (e de utilizar 
o capital simbólico construído no decorrer das últimas décadas, por esse 
gênero, que remete a um conjunto de atitudes marcadas pela liberdade 
ou irreverência) – busca oferecer ao público um evento generalista (sem 
direcionamento a um segmento ou nicho de mercado). Ou seja, a estratégia 
empregada foi sempre a de abrir não só o leque de opções musicais (em 
consonância com o mercado e com as pesquisas de opinião), mas também 
oferecer essas atrações (especialmente os concertos ao vivo) articuladas a 
um conjunto de produtos e serviços que geram inúmeras sensações. Essas 
estratégias mercadológicas, incluindo a internacionalização do evento, são 
parte de um projeto maior da Artplan, que tem como objetivo ampliar o 
escopo de atuação da marca RIR, buscando convertê-la também em uma 
“plataforma de comunicação global”35. 

 Com inúmeros atrativos de lazer e uma ampla divulgação midiática, 
o RIR apresenta expressivos números de audiência. Tendo em vista a grande 
repercussão junto à sociedade, é possível argumentar que os organizadores 
conseguiram dispor em torno desse festival um megaespetáculo de música e 
entretenimento, em âmbito global. Para que se tenha ideia da relevância do 
RIR (em escala global): nas redes sociais a marca possui aproximadamente 
4,5 milhões de seguidores (o evento canadense Vans Warped Tour, que se 
encontra em segundo lugar, possui um pouco mais do que 835 mil usuários). 

34. Roberta Medina em entrevista a Revista Época, publicada no dia 19 de setembro 
de 2011 (cf. “Roberta Medina: O Rock é a atitude”, disponível em: <http://
revistaepoca.globo.com/ cultura/rockinrio/noticia/2011/09/roberta-medina-o-
rock-e-atitude.html>, acesso em: 24 de março de 2012).
35. Roberto Medina em entrevista ao portal G1 comentou sobre a existência do 
projeto de ampliação da plataforma da marca Rock in Rio: “(...) em setembro do ano 
que vem vamos lançar um musical sobre o Rock in Rio. Também estamos estudando 
a criação de videogames, em que o sujeito vai poder construir sua própria Cidade 
do Rock. Além disso, um longa-metragem está sendo filmado na edição 2011 do 
evento (…)” (cf. “Rock in Rio 2013 terá 15 mil pessoas a menos por dia”, disponível 
em: <http://g1.globo.com/rock-in-rio/2011/noticia/2011/10/rock-rio-2013-
tera-15-mil-pessoas-menos-por-dia.html>, acesso em: 23/03/2012).
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Outro dado significativo: a transmissão do show da banda Metallica, que foi 
realizada ao vivo no YouTube (menos para o Brasil), alcançou a expressiva 
marca de 3 milhões de espectadores, batendo o recorde do popular site de 
compartilhamento de vídeos (foi assistido por internautas de cerca 200 
países). Vale ressaltar ainda que durante a semana do festival: a) o público 
presencial foi de mais de 700 mil pessoas; b) e os residentes no país – que 
não foram à Cidade do Rock – tiveram à sua disposição 98 horas de shows 
que foram transmitidas integralmente pelo canal Multishow36 (este canal 
chegou a exibir na ocasião 60 horas de concertos ao vivo)37. 

 Assim, levando em consideração o que foi apresentado e 
problematizado neste artigo, poder-se-ia concluir afirmando que o RIR 
ultrapassa as fronteiras do mercado da música (do mainstream e indie) e, 
curiosamente, consegue se destacar com grande eficiência, realizando um 
evento que é, ao mesmo tempo, massificado e diversificado. Diferentemente 
de outros festivais independentes que proliferam no país e no mundo, o RIR, 
em vez de atender determinados nichos mercadológicos, oferece em cada 
edição do festival não só um leque de artistas e expressões musicais variadas, 
mas também de forma crescente inúmeras opções de lazer e entretenimento. 
O RIR, portanto, é um raro estudo de caso de um megafestival de música 
generalista de grande êxito (que inclusive vem sendo realizado fora do Brasil 
com resultados expressivos), o qual deveria ser analisado com mais atenção 
pela indústria da música do século XXI. 

36. Infelizmente, não foram localizados outros indicadores sobre a audiência do 
evento. Todos esses dados foram fornecidos pela assessoria de imprensa do RIR 
(cf. “Rock In Rio 2013 é confirmado e organização anuncia patrocinadores”, 
disponível em: <http://assets.rockinrio.com.br/pt/live/pdf/02-10-2011_rock_in_
rio_2013_e_confirmado_e_organizacao_anuncia_patrocinadores.pdf>, acesso 
em: 11/03/2012).
37. Pela tevê por assinatura a transmissão do canal Multishow tinha início 
às 16h30. Durante a cobertura se apresentavam imagens dos espaços House 
Mix, Rock Street, do parque temático e ainda da área VIP (com espaço dedicado 
às celebridades). A partir das 19 horas, começavam a transmitir os shows do 
Palco Mundo. Vale sublinhar também que todas as atrações do Palco Sunset 
eram transmitidas pela internet a partir das 14h40, exclusivamente pelo site do 
Multishow (cf. “Rock in Rio na Multishow”, disponível em: <http://rockinrio2011.
com.br/assistir-ao-vivo.htm>, acesso em: 25/03/2012).
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Figura 5 - Infográfico dos resultados alcançados.
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Copacabana e a festa de Réveillon: 
histórias miúdas

 Copacabana nos engana1, pois é caleidoscópica, a cada movimento 
assistimos a novas formas que dançam diante dos nossos olhos, mas isso 
não assusta. Copacabana nos encanta. A mistura de gente, de estilos 
arquitetônicos, de bares, de festas e de falas já esteve retratada em várias 
telas, músicas, páginas de jornais e da internet, além dos livros. O bairro já 
foi crônica e cenário de burburinhos que falam da cidade do Rio de Janeiro. 
Vamos caminhar um pouco por essas histórias miúdas e fragmentadas do 
bairro e especificamente por uma das maiores festas que acontecem aqui, 
neste bairro: Réveillon.
 Durante várias décadas o bairro foi se expandindo na imagem 
de prédios de luxo da Avenida Atlântica, na mistura de moradores dos 
prédios da Avenida Nossa Senhora de Copacabana e da Rua Barata Ribeiro. 
Apartamentos de luxo e pequenas quitinetes se baralham com os seus 
habitantes. São “estilhaços sobre Copacabana”, como diria Caetano Veloso 
na música “Superbacana” de 1968, em que diz2:

Toda essa gente se engana
ou finge que não vê
que nasci pra ser um superbacana,
superbacana, superbacana,
Super-homem, super Flit,
super Vick, Superhist, superbacana.
Estilhaço sobre Copacabana,
tudo em Copacabana, Copacabana.
no sol dos cinco sentidos,
nada no bolso, ou nas mãos.
Um instante maestro!

1.  Aqui fazemos uma referência ao filme Copacabana me engana (1969) realizado 
em 93 minutos. Já nessa época era clara a representação da mistura de gente e 
estilos de vida que compartilhavam o cotidiano do bairro. A direção foi do Antônio 
Carlos Fontoura, que mostrou, na época, a efervescência de um bairro famoso e 
confuso.
2. Disponível em: <http://copacabana.com/group/historia-de-copacabana/page/
a-historia-de-copacabana-parte-5>, acesso em: 21/03/2012.



130Ré
ve

ill
on

 d
e 

Co
pa

ca
ba

na
 No site chamado Cidadão do Planeta3 podemos constatar que 
histórias não faltam sobre a grande festa do Réveillon que se realiza desde a 
década de 1950, quando ali umbandistas e frequentadores do candomblé, 
vestidos de acordo com a festa e em homenagem aos santos, faziam 
oferendas aos orixás que iriam “saudar e proteger o início do ano”. Eram 
festas que podiam durar horas e horas e mesmo virar a noite em cânticos e 
danças em homenagens às entidades de suas religiões4. 
 Alzira Miranda descrevendo a “A origem do réveillon de 
Copacabana” no site SP informa5 nos oferece uma imagem inusitada da 
origem religiosa da festa que comemora a chegada do ano novo e nos leva 
a pensar na pluralidade de falas sobre o evento que se torna cada vez mais 
comentado, relatado e representado: “De vez em quando, algum praticante 
entrava em transe e saia rolando pelo chão, emitindo estranhos grunhidos. 
No momento culminante, o grupo se encaminhava para o mar cantando 
hinos muito bonitos”.
 O cenário realmente vai se expandir até chegar a uma transformação 
da própria praia onde acontece a festa. Nos anos 1970, no governo Negrão 
de Lima, foi inaugurada a ampliação da praia e da Avenida Atlântica. O 
urbanismo moderno exigiu a construção de uma grandiosa faixa de areia. 
“As calçadas da orla marítima continuaram com seus desenhos em forma 
de ondas, mas o canteiro central ganhou belos desenhos geométricos, do 
arquiteto e urbanista Burle Marx, e várias árvores”6.
 No Réveillon de 1976, o antigo Hotel Méridien-Rio,  ofereceu uma 
queima de fogos do alto de seu edifício, na Avenida Atlântica esquina com 
Avenida Princesa Isabel. Esse espetáculo marcou a queima de fogos na praia 
que acontece todos os anos e de maneira cada vez mais exuberante. Os 
hotéis, os restaurantes da praia e a Prefeitura aderiram a esse espetáculo, 
mas é claro que não existiria a festa, em sua dimensão magnífica, se não 
fosse o público que a frequenta.

3. Disponível em: <http://copacabana.com/group/historia-de-copacabana/page/
a-historia-de-copacabana-parte-5>, acesso em: 21/03/2012.
4. Disponível em: <http://copacabana.com/group/historia-de-copacabana/page/
a-historia-de-copacabana-parte-5>, acesso em: 21/03/2012.
5. Disponível em: <http://copacabana.com/group/historia-de-copacabana/page/
a-historia-de-copacabana-parte-5>, acesso em: 21/03/2012.
6. Disponível em: <http://copacabana.com/group/historia-de-copacabana/page/
a-historia-de-copacabana-parte-5>, acesso em: 21/03/2012.
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 O site do G1 anuncia a grandiosidade do espetáculo, que fecharia 
o ano de 2011, no dia 28/12/2011 da seguinte maneira: “Réveillon em 
Copacabana terá 24 toneladas de fogos de artifício”. É puro entusiasmo 
estampado no site do Bom Dia Brasil, do Sistema Globo de Informação.
 Anuncia, assim, o clima de festa que se instalava de maneira 
avassaladora no palco do Réveillon: a praia de Copacabana. “A cidade 
deverá receber mais de três milhões de visitantes até o réveillon, segundo 
a prefeitura. Turistas ansiosos circulam pelo calçadão de Copacabana, à 
espera da festa”7.
 E depois da festa acontecida o site R7, da Rede Record, dá 
continuidade ao clima de euforia. “A passagem de ano em Copacabana, 
zona sul do Rio, teve de tudo: muita diversão, muitos shows, muita chuva e 
aproximadamente dois milhões de pessoas, segundo a Riotur”. 
 Agitação e beleza foram as palavras encontradas pelo citado site 
para descrever o que os turistas do Brasil encontraram na praia. Michele 
Braz, agente de viagem, 24 anos, relatou à R7 como foi a sensação de estar 
na festa: “É um prazer enorme. Depois de tanto tempo trabalhando com 
isso, enfim consigo curtir. É um dos destinos mais procurados nesta época”8.
 Por outro lado, multiplicando as histórias miúdas que circulam 
sobre a festa, temos o relato do Wagner Lanes em O Berro!!!, publicado 
em 03/01/2012, intitulado “Réveillon em Copacabana, pura ilusão” que 
pode contradizer ou pelo menos complicar a representação magnífica 
criada em torno da festa que recebe o Ano-novo. Wagner acredita que todo 
brasileiro já pensou em passar o Ano-bom na praia de Copacabana. Poderia 
ser um sonho para as pessoas, às vezes distante, por morarem longe, mas 
em apenas duas horas ele pode chegar ao “cartão-postal mais famoso do 
Brasil”. O autor narra quando começou e escutar a contagem regressiva 
pelos alto-falantes da praia, e o momento que o deixou boquiaberto e tão 
emocionado que o levou ao choro: “A queima de fogos foi a mais espetacular 
que eu já vi na vida! Foram quase 20 minutos de espetáculo, muito bem 
sincronizado e desenvolvido”. 
 

7. Disponível em: <http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2011/12/reveillon-
em-copacabana-tera-24-toneladas-de-fogos.html>, acesso em: 29/03/2012.
8.Disponível em: <http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/noticias/premiado-
reveillon-de-copacabana-supera-chuva-e-marca-ano-novo-de-2-milhoes-de-
pessoas-20120101.html >, acesso em: 01/01/2012.
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 Porém, o momento culminante foi a volta pra casa. Ele queria ir 
direto, mas isso seria uma tarefa complicada, afinal sabemos que eram 
aproximadamente dois milhões de pessoas na praia. Teria que andar um 
bom bocado, atravesar um túnel, ser testemunha do trânsito parado entre 
Copacabana e Botafogo, passar por um posto de gasolina para se reabastecer 
de cerveja e de sanduíches e constatar como os personagens atuavam na 
alegria da festa: “Muita gente bêbada, se arrastando pelas paredes, caídas 
no chão, apoiadas em ônibus… coisa feia de se ver, mas engraçado!”. 
Quando botou os pés em casa percebeu que estava sujo: “O jeito foi tomar 
um belo banho, ligar o ar-condicionado e dormir, o melhor momento da 
noite de Réveillon!”9.

A cidade representada e a construção de territórios

“As representações expressam escolhas a partir de princípios de significação 
que lhes são próprios e também transitórios, ambíguos e polimorfos, ou, 
como gostamos de dizer atualmente complexos” (GOMES, 2008, p. 193-
194).

 
 Uma cidade pode ser representada por suas construções, ou 
melhor, suas eternas reconstruções, suas várias ocupações materiais e 
também por suas cenas cotidianas que pulsam, latejam e, assim, lhe dão 
vivacidade. Viver em uma cidade é uma forma de construir paisagens 
para sustentar a narrativa das vidas que passam por ela. A questão se 
concentra em como compartilhamos essa paisagem, em como inventamos 
o nosso espaço fragmentado de maneira cotidiana. A dimensão do sensível 
invade as representações que formamos das suas paisagens e de seu povo. 
É importante aqui sentir e também compreender o caminhar do homem 
comum que circula e ocupa a cidade. Os espaços se tornam lugares de 
afetos e/ou desafetos. Quando esses espaços são apropriados pelos homens 
comuns tanto em sua materialidade quanto pela sua imaterialidade surgem 
os territórios. O espaço é a própria cidade significada, ou seja, construída 
simbolicamente por seus atores sociais. É importante ressaltar que não 

9. Disponível em: <http://oberro.wordpress.com/2012/01/03/reveillon-em-
copacabana-pura-ilusao/>, acesso em 06/03/2012.
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iremos colocar a dimensão do território como materialidade em oposição 
aos sentimentos que ele pode inspirar nas pessoas.
 As representações de uma cidade estão incrustadas nas formas 
como as sensibilidades são elaboradas no deambular pelas ruas, e também 
estão nas dimensões “afetuais” (MAFFESOLI, 2008), isto é, na maneira 
como os sujeitos ocupam os espaços urbanos lado a lado com os outros. A 
cidade vai se construindo nos encontros e desencontros. Vai se expandindo 
nos esbarrões que damos na esquina com outro sujeito ou no bate-papo 
do botequim. São diversas dimensões e possibilidades de partilhar a cidade. 
Aqui cabe contar uma anedota do Lima Barreto (1956, p. 238 - 239)10 
apenas para lembrar as diversas sociabilidades cariocas, isto é, diversas 
possibilidades de encontros, em diversas épocas. O autor conta que numa 
noite já se encontrava recolhido em seu “quarto pobre” quando sentiu 
a presença de um “gatuno”. Ele reagiu, o intruso não brigou e assim 
acompanhou o sujeito para entregá-lo à polícia. No caminho, porém, o 
autor da piada começou a conversar com o gatuno e ao passarem por um 
café pararam para “tomar algo”. O piadista nesse momento do convite já 
tinha esquecido que tinha diante de si um sujeito que queria roubá-lo. No 
final da história o autor fala que o intruso lhe faz uma pergunta: “Estás sem 
dinheiro?”. Imediatamente o autor “responde-lhe: “Estou”. O pobre gatuno 
assim passou-lhe “uma prata de dois mil-réis”. Desta forma, as trajetórias 
dentro de uma cidade se transfiguram e se re-significam diante dos nossos 
olhos e dos nos nossos relatos. As percepções sensíveis dos sujeitos traduzem 
o vivido em ocupação do lugar, assim, dão dimensão ao simbólico nos seus 
mundos. 
 As representações são construídas por sistemas simbólicos que 
dão caráter de real ao que é verossímil. Segundo Pesavento, “Tudo o que 
foi, um dia, contado de uma forma, pode vir a se contado de outra. Tudo o 
que hoje acontece terá, no futuro, várias versões narrativas” (2008, p. 16). 
As narrativas são dotadas mais do que de palavras objetivadas por uma 
razão instrumental, mas estão impregnadas em sentimentos de grande 
carga simbólica. Não se buscam verdades definitivas nas narrativas, as 
certezas se diluem conforme o passar do tempo. As histórias não estão em 
baús hermeticamente fechados, que impediriam invenções e criatividades. 

10. “Uma Anedota”  de Lima Barreto foi publicada na Revista Careta, Rio de Janeiro, 
16/10/1920.
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As diversas narrativas de histórias cotidianas indicam transformações 
que estão presentes em cada vez que são recontadas, a elas são atribuídas 
novas realidades, novas formas de ver, sentir, perceber e de representar o 
mundo. Segundo Maffesoli somos o que somos porque contamos histórias 
e qualquer relação entre os homens se estabelece quando histórias são 
contadas (2008, p. 5).
 Representamos uma cidade quando, em nossas narrativas, 
atribuímos significações ao acontecido, as experiências narradas são as 
certezas do vivido. Seria o caso do Wagner contando a sua volta pra casa 
depois da virada do ano em Copacabana, quando fala que o melhor momento 
da noite foi ligar o ar-condicionado do seu quarto e dormir. Segundo 
Pesavento, a representação social é uma construção feita a partir do real. 
“Indivíduos e grupos dão sentido ao mundo por meio das representações que 
constroem sobre a realidade” (op. cit., p. 39). Os sujeitos que territorializam 
a cidade, a constroem a partir de “processos de percepção, identificação, 
reconhecimento, classificação, legitimação e exclusão” (ibdem, p. 40). São 
as vivências que possibilitam aos sujeitos experienciar a cidade e decodificá-
la em espaços de ambiência, em territórios onde haja sentimento de 
pertencimento. Fazemos escolhas de onde queremos estar e por onde 
queremos passar. Foram instalados, na festa de Ano-novo, na praia, quatro 
palcos para a apresentação de diversos cantores e assim pudemos escolher 
qual estilo nos interessava mais e ali nos ancorarmos. O nosso estilo está 
onde estamos ou como percorremos nossos trajetos, é feito de escolhas.
 Quando olhamos uma massa de quase dois milhões de pessoas 
caminhando em direção ao mar no dia 31 de dezembro em Copacabana 
percebemos que a grande maioria está vestida de branco, a cor que simboliza 
a paz e que talvez faça referência aos orixás. Por mais tumultuoso que seja o 
ato de partilhar o território isso acontece, como diria Michel Maffesoli, em 
função dos sonhos, das histórias ou mitos comuns e assim aderimos a uma 
paisagem compartilhada. O autor considera esse momento a “socialidade de 
base, comportando uma boa parte de inconsciente não dito, naturalmente, 
ou de imaginário reivindicado”. (MAFFESOLI, 2007, p. 27)
 Os territórios são formados, e re-formados, em meio as suas 
diversas temporalidades. Cada fragmento da cidade nos remete a sua 
própria velocidade de autorrenovação, eles não são construídos, mas estão 
em uma constante reconfiguração. Temos uma história que reconfigura a 
cada ano a festa que realizamos em Copacabana, seja através da imprensa 
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ou dos frequentadores. As narrativas irão pontuar a história miúda em 
variados tempos. Territórios são apropriações dos espaços por grupos 
que lhe dão significações simbólicas, ou seja, valorização de um espaço a 
ser compartilhado através da ambientação sensível. Pode ser na emoção 
do gozo na hora da contagem regressiva para o início de um ano bom. 
Abraçamos o vizinho, nesse momento emocionante, sem nunca termos o 
encontrado anteriormente na vida. O uso do território é um compartilhar 
“orgástico”, sentimento de prazer coletivo em um “estar junto”, que, 
segundo Maffesoli, “privilegia o todo em relação aos seus diversos 
componentes” (2005, p. 153), é o compartilhamento sensível de vínculos 
comunitários a partir das experiências em meio a um território.
 São as nossas sensibilidades, estilos, escolhas e valores que nos 
permitem representar a nós mesmo e o mundo. Quando nos encontramos 
territorializados, ancorados em algum lugar, compartilhamos 
identificações, nos percebermos em grupo, representamos o mundo de 
forma coletiva, pelo menos em determinados aspectos. No grupo passa a 
valer uma paisagem que dá sentido e coesão ao mundo ao qual pertencemos. 
Segundo Pesavento: “O imaginário comporta crenças, mitos, ideologias, 
conceitos, valores, é construtor de identificações e exclusões, hierarquiza, 
divide aponta semelhanças e diferenças no social. Ele é um saber-fazer que 
organiza o mundo, produzindo a coesão ou o conflito” (2008, p. 43).
 Em nossos territórios as crenças, os mitos e os valores 
compartilhados pelos seus frequentadores criam na cidade linhas invisíveis 
que delimitam os espaços de ocupação pelos diferentes grupos. Sendo 
invisíveis e frágeis, essas linhas não barram nem os desavisados, e muito 
menos os “invasores”, o que gera, vez por outra, desconfiança e conflito. 
Durante um processo de territorialização da cidade, os grupos podem estar 
dispostos a dialogar, negociar seus interesses, cedendo e barganhando 
os espaços a serem territorializados. Os choques de interesses são uma 
constante realidade, mas para os atritos podem existir negociações. 
 Recorremos a Haesbaert para discutirmos o conceito de 
territorialização, que segundo ele seriam “as relações de domínio e 
apropriação do espaço, ou seja, nossas mediações espaciais do poder, 
poder em sentido amplo, que se estende do mais concreto ao mais 
simbólico.” (2010, p. 339). Territorializar é, para o autor, construir 
laços socioespaciais e é ter jogo de cintura para amenizar, mesmo que 
temporariamente, as tensões que irão surgir junto aos outros territórios, 
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existentes ou aos que estão por vir.
 Ressaltamos que as nossas territorializações podem ser fluidas, 
não há uma obrigatoriedade de vida eterna atrelado a determinado lugar 
ou uma fixidez intransponível que impeça irromper os laços relacionais 
com os territórios. Diante das transformações celeradas na cidade 
contemporânea, os sujeitos tendem a romper seus laços, suas raízes são 
móveis e seu pertencimento territorial tende à fluidez. 
 Segundo Canevacci, “compreender uma cidade significa colher 
fragmentos” (2004, p. 35). É mergulhar em um mar de sensibilidades e 
deixar que a sensações tomem o corpo através das experiências. Lembramos 
que o movimento e o deslocamento são características da cidade. “Mover é 
atravessar as hierarquias sociais, consumir simbolicamente e factualmente 
o tempo, o espaço e as manifestaões sintomáticas dos lugares: aqueles que 
são percebidos, aqueles que são ocupados, como aqueles que são desejados” 
(MIAUX, 2009, p. 4)11.

Em cartaz na cidade: “O palco da vida”

 Podemos perceber a cidade como uma paisagem configurada/
reconfigurada cotidianamente. Segundo Vera Mayrinck Melo, paisagem 
é um conceito que deve ser estudado a partir de uma “análise de seu 
significado” (2001, p. 31). A paisagem é uma construção simbólica a partir 
das representações do mundo, sua descrição depende das apropriações 
subjetivas que os sujeitos adquirem historicamente. A geografia cultural 
problematiza tal conceito fazendo uma leitura da paisagem simbólica. Ela é 
a transfiguração do espaço, espaço que se constrói e reconstrói a partir dos 
usos, apropriações, das formas de ocupação, das performances cenográficas 
e das narrativas que contam suas histórias em suas várias temporalidades. 
 A paisagem é a teatralização do cotidiano, em que os sujeitos 
constroem suas histórias, suas narrativas, e são as subjetividades 
performáticas dos atores que compõem as cenas do dia a dia. Segundo 
Walter Benjamin, “o narrador figura entre os mestres e os sábios. [...] Pois 
pode recorrer ao acervo de toda uma vida. [...] Seu dom é poder contar sua 
vida; sua dignidade é contá-la inteira. [...] O narrador é a figura na qual o 

11. Tradução do autor: “Se mouvoir, c’est traveser les hiérarchies sociales, c’est 
consommer symboliquement sés places: celles que l’on perçoit, celles que l’on 
occupe comme celles que l’on desire”. 
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justo se encontra consigo mesmo. (1994, p. 221).
 O narrador cumpre a função de descortinar o palco e, assim, 
desnuda a cena e enaltece o cenário. A partir do panorama narrado a cena 
ganha uma representação coletiva, o que acarreta aos demais sujeitos 
construírem suas próprias imagens das paisagens que, simbolicamente, 
fazem parte do imaginário da cidade. 
 O intérprete, nesse caso, não necessariamente o narrador, constrói 
suas próprias imagens a partir do narrado. O cenário é re-significado, 
porque a narrativa não abarca, na totalidade, o acontecido. A cena passa 
a depender da interpretação dos demais sujeitos para se configurar a 
encenação. Gomes diria que “os cenários são muitos, as possibilidades de 
leitura e interpretação são quase infinitas” (2008 p. 206). Portanto, os 
cenários que compõem as paisagens urbanas são as próprias construções 
das representações da fragmentada cidade. 
 As paisagens que os sujeitos ajudam a compor cotidianamente são 
construídas por escolhas, escolhas que traçam seus caminhos e desenham 
pela cidade uma cartografia do sentimento, do sentir-se membro, 
constrói-se um mapa simbólico, efêmero, temporário, afinal esse mesmo 
mapa se modifica e se reconfigura a partir dos fragmentos coletados na 
espacialidade da cidade. Podemos, segundo Martín-Barbero, dizer que 
os sujeitos constroem suas próprias cartografias urbanas através de um 
mapa subjetivo. “Um mapa que sirva para questionar as mesmas coisas – 
dominação, produção e trabalho – mas a partir do outro lado: as brechas, 
o consumo e o prazer. Um mapa que não sirva para a fuga, e sim para o 
reconhecimento da situação a partir das mediações e dos sujeitos” (2009, 
p. 290).
 É por esses mapas simbólicos que traçamos, em meio aos espaços 
da cidade, caminhos, uma cartografia simbólica, que nos levam a lugares 
onde nos sentimos pertencentes ao grupo. 
 A cidade contemporânea, do fragmento, das múltiplas 
possibilidades cotidianas, é ocupada por seus atores sociais, sujeitos que 
transformam e reconfiguram os cenários urbanos. Suas relações com os 
espaços transfiguram a paisagens e, assim, os territorializam em ambientes 
de pertencimento. Os espaços são reconfigurados pelos atores sociais, 
sujeitos transformadores que compartilhando o cotidiano tornam o mesmo 
um lugar, ambiente de afeto. 
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 A partir de agora veremos como os sujeitos se apropriam dos 
espaços urbanos, transfigurando-os em territórios temporários. Para 
tal, falaremos sobre o Réveillon de Copacabana12 como palco das 
apropriações, negociações e territorializações dos espaços urbanos a serem 
problematizados. 

Copacabana e seus territórios temporários:
 um estilo de vida

 Segundo Cruls, apenas quando chega ao ano 1858 que Copacabana 
começa “a ser mais falada”. “Foi quando se espalhou pela cidade que ali 
tinham dado à praia duas enormes baleias. A notícia, puro boato, espicaçou 
a curiosidade da população e muita gente arrumou trouxa e preparou 
farnel para empreender a viagem até o bairro longínquo” (1949, p. 434). 
Copacabana era um bairro isolado, com poucos moradores, sua maioria 
formada por pescadores. Contudo, a notícia atraiu curiosos das diferentes 
partes da cidade e dos diferentes segmentos sociais. “Os mais abastados 
seguiam de carro e levavam barracas outros iam a cavalo, ou mesmo a pé. 
[...] Contudo, a praia ficou mais conhecida, e esperando que os túneis lhe 
trouxessem os visitantes que bem merecia” (idem). Os túneis chegaram e o 
bairro se tornou uns dos símbolos da cidade. Aqui já apreciamos a vocação 
do bairro para viver momentos das especulações de diversas ordens e de 
também receber gente de todos os lugares e estilos.
 A cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro é reconhecida como a 
Cidade Maravilhosa, mas o título de princesinha é de Copacabana. 

Existem praias tão lindas cheias de luz...
Nenhuma tem o encanto que tu possuis
Tuas areias...
Teu céu tão lindo...
Tuas sereias
Sempre sorrindo...
Copacabana, princesinha do mar,
Pelas manhãs tu és a vida a cantar...
E, à tardinha, o sol poente

12. Especificamente assistiremos ao Réveillon 2012. 
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Deixa sempre uma saudade na gente...
Copacabana, o mar eterno cantor
Ao te beijar, ficou perdido de amor
E hoje vivo a murmurar
Só a ti,Copacabana, eu hei de amar
(Música Copacabana; autoria : João de Barro e Alberto Ribeiro)13

 A paisagem da princesinha do mar se reconfigura dias antes da 
maior festa de Réveillon do país. Milhões de pessoas chegam ao Rio de Janeiro 
e especificamente no bairro de Copacabana. Ainda nos dez primeiros dias 
de dezembro, o sistema hoteleiro da cidade já registrava mais de 90%14 de 
reservas para o Réveillon. O cenário da cidade se transforma com a chegada 
dos turistas, os palcos das cenas cotidianas passam a ter vários outros atores 
que se misturam aos cariocas, na tentativa de experienciar o estilo de vida 
presente na festa. 
 Giddens coloca que estilo de vida são “rotinas incorporadas em 
hábitos de vestir, comer, modos de agir e lugares preferidos de encontrar os 
outros; mas as rotinas seguidas estão reflexivamente abertas à mudança à 
luz da natureza móvel da autoidentidade” (2002, p. 80). Cada escolha do 
cotidiano, as pequenas decisões que os sujeitos tomam a cada dia “o que 
vestir, o que comer, como conduzir-se no trabalho, com quem se encontrar 
à noite – contribui para essas rotinas” (idem). 
 O autor diz ainda que o “a seleção ou a criação de estilos de vida é 
influenciada por pressões de grupo e pela visibilidade de modelos” (idem, 
p. 81), nesse caso, o modelo a ser seguido pelos turistas, ou pelo menos na 
tentativa, é o do carioca da festa que celebra a chegada do ano novo. 
 A paisagem do bairro de Copacabana se hibridiza, tanto em suas 
belezas naturais, que se modificam por serem ocupadas por novos corpos, 
quanto pelas relações sociais que ali se estabelecem. Andando pelo calçadão 
de pedras portuguesas e de estamparia sinuosa, corpos quase desnudos 
roubam a cena, alguns mais morenos do que outros, corpos que poderiam 
ser de cariocas. Mas como saber? A moda praia local também “cobre” 
corpos “estrangeiros”. O biquíni cortininha tampa os seios cândidos, o 

13.Disponível em: <http://www.paixaoeromance.com/40decada/copacabana47/
hcopacabana.htm>, acesso em: 19/02/2012. 
14. Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/12/hoteis-
do-rio-tem-90-de-ocupacao-para-o-reveillon.html>, acesso em: 11/02/2012. 
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fio-dental, bem, ele é apenas um detalhe nas nádegas que ali desfilam. As 
bermudas listradas, xadrez, florais somadas a Havaianas, de preferência 
com a bandeira do Brasil, assim são os adornos apropriados pelos jovens 
que circulam com suas vermelhidões pelas areias banhadas pelo Atlântico 
Sul.  
 O estilo de vida carioca é reapropriado, a cultura passa a ser um 
recurso (YÚDICE, 2004) que ajuda a movimentar a economia da cidade. 
Cangas, óculos, sandálias, colares e tudo mais que comporte uma vida 
praiana como a de Copacabana está à venda em suas caçadas. Barata Ribeiro, 
Nossa Senhora de Copacabana, Avenida Atlântica, suas transversais e ou 
paralelas são “camelódromos” a céu aberto. A marca Rio de Janeiro está 
em alta e as suas imagens estão estampadas por todas as partes. É o Cristo, 
o Pão de Açúcar, os Arcos da Lapa e o desenho do calçadão de Copacabana 
que circulam em todos os lugares. Anos atrás, usar tais adereços poderia ser 
visto como gosto duvidoso, mas com a elevação da autoestima carioca suas 
principais marcas, nesse caso, suas paisagens naturais e as construídas ou 
transfiguradas pela mão humana, são as imagens que irão transcender 
os paradigmas pessimistas das últimas décadas. Tais ícones que fazem 
parte do cotidiano cultural carioca se transformam em artefatos a serem 
comercializados.
 Com ordem, ou mesmo em outra ordem que não a oficial, uma 
parcela da população busca na “economia cultural” (YÚDICE, Idem, p. 34) 
e com jogo de cintura uma recompensa pecuniária. A cidade foi percebida 
como marca a ser explorada e se implantou uma forte e criativa indústria 
de serviços. Quiosques, bares, restaurantes, o sistema hoteleiro da cidade se 
prepara, cada vez mais, para receber turistas e ajudar na difusão da cultura 
local, comunicando um estilo de vida que se reafirma como carioca. 
 Essa apropriação econômica da cultura, por parte da população, 
ajuda a construir o imaginário da cidade e do bairro de Copacabana.  Esses 
atores sociais transformam as paisagens urbanas com seus produtos, 
dando um caráter performático ao cotidiano de quem os consome. É 
através das experiências vividas que emana a criatividade para se burlar 
as diretrizes do ordenamento oficial. “Copacabana tornou-se, como todo 
espaço de infração, espaço de liberdade. Identidades secretas, ocultas, mal 
disfarçadas revelam-se sem pudor. [...] esse espaço despudorado surge como 
oposição ao bom comportamento pequeno-burguês, mediano, controlado” 
(RESENDE, 2008, p. 204).
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 Todavia, as paisagens urbanas também sofrem alterações 
cenográficas por supostas políticas de ordenamento, mas Copacabana 
é uma princesa permissiva. Aceita gente de todos os tipos e de todos os 
lugares. É lugar de acolhimento, pelo menos, durante a festa que celebra o 
ano novo.
 As performances cenográficas do cotidiano mudam a paisagem e 
transformam, mesmo que temporariamente, a vida dos moradores da cidade. 
Em alguns casos, diretrizes são impostas por um sistema hierárquico, que 
Milton Santos chamaria de verticalidades. Segundo o autor, verticalidade 
é um espaço organizacional, de regulação, que tende a não permitir a 
participação decisória da sociedade no planejamento de tal sistema. (2001, 
p. 106-107). Copacabana, por exemplo, durante o dia 31 de dezembro, 
teve várias ruas fechadas para carros de passeio, apenas “ônibus, táxis, 
motos, veículos com trânsito livre e viaturas a serviço”15 poderiam circular 
pelo bairro. Os moradores de Copacabana e de bairros vizinhos tiveram 
que se adaptar às mudanças que começaram já na parte da manhã. Com 
o fechamento das ruas, houve um rompimento das linhas territoriais e 
seus ocupantes tiveram que renegociar as fronteiras temporariamente. 
Contudo, nem todos que ali estavam conseguiram encontrar tais linhas, as 
cartografias simbólicas se embaralharam com as mudanças mal planejadas 
das políticas de transporte ali implantadas. Filas, trânsito, cobranças 
indevidas por taxistas e falta de informação poderiam ter prevalecido no 
imaginário desse dia festivo, mas a sociabilidade, ou, como Milton Santos 
chamaria, “espaço da horizontalidade”, que corresponderia ao “espaço 
do banal”, espaço do cotidiano, do dia a dia, se fez valer de forma positiva 
no imaginário de Réveillon de Copacabana. A horizontalidade é, segundo 
o autor, o “espaço das vivências”, e seria nesse espaço que se criaria a 
“solidariedade orgânica”, um sistema de “integração solidária” (idem, p. 
108-110), onde os sujeitos usam de meios para escapar, burlar, ou melhor, 
negociar com as diretrizes verticais.
 

15. Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/12/
trafego-para-copacabana-e-bloqueado-totalmente-para-reveillon.html>, acesso 
em: 19/02/2012. 
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Copacabana: festa, orações e fogos 

 
 Copacabana é um bairro mundialmente conhecido, recebe turistas 
durante todas as épocas do ano e com a aproximação das festas de final 
do mês de dezembro recepciona pessoas de todas as partes do Brasil e do 
mundo, como já vimos anteriormente aqui. 
 O Réveillon de Copacabana foi considerado pelo guia de turismo 
World Travel Guide o melhor do mundo16. Ficou estimado que dois milhões 
de pessoas estiveram na festa para comemorar o ano novo que estava por 
vir, ou mesmo, para comemorar o fim do ano que estava por terminar.
 A festa de Ano-novo já está consagrada e isso é sabido. Mas o que 
leva esses dois milhões de pessoas a se agrupar em uma praia? Os motivos 
podem ser vários: idealizações pessoais compartilhadas em grupo, projeção 
de um ano melhor ou deixar para trás o amargo ano que está por perecer. Os 
desejos, os sonhos e os pedidos podem ser feitos através de orações ao céu, 
ao mar, com flores, ou sem flores, podem ser realizados com os pés descalços 
nas areias ou nas águas do mar. Pode ser que tenham barcos ou velas, pode 
ser que tenham os dois, mas o que não pode deixar de ter, no Réveillon da 
Princesinha do Mar, são fogos desenhando e colorindo o céu, e teve durante 
os primeiros 16 minutos17 de 2012. 
 Em uma única noite, a praia de Copacabana foi territorializada por 
crenças e descrenças, por velhos e novos amores, foi territorializada pela 
música, por jovens18 de todas as idades. A praia foi ocupada, apropriada e 
vivida, ela foi bebida pelas cidras que explodiram junto ao primeiro rojão, 
ela foi palco de invocação de um feliz ano novo e um adeus ano velho. Ela 
serviu de cenário para beijos e abraços, emoções compartilhas em desejos 
fervorosos. Copacabana ajuda a construir narrativas de vida de quem 
passa por ela, suas belezas naturais e o imaginário que a cerca ajudam na 
composição simbólica das histórias que a circunscreve, que tenta descrever. 
 

16. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/rio/reveillon-de-copacabana-eleito-
melhor-do-mundo-3547399>, acesso em: 19/02/2012. 
17. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/rio/copacabana-teve-16-minutos-
de-queima-de-fogos-na-penha-reveillon-da-paz-2844427>, acesso em: 
19/02/2012. 
18. Aqui nos referimos ao conceitos de “juventude eXtendida” de Maximo 
Canevacci.
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Buscamos em várias áreas do conhecimento conceitos que pudessem 
amarrar nossas questões iniciais e, assim, nos dar suporte para pensar a 
construção simbólica dos espaços que compuseram nosso recorte. Histórias 
são marcadas por rastros deixados como pegadas, as entrelinhas, os não 
ditos que ajudam a compor as narrativas. Despi-las junto às histórias oficiais 
e problematizá-las com aos fragmentos culturais da cidade, mediante as 
construções das representações que os sujeitos fazem deles e do mundo, 
ajudam na composição do imaginário, no nosso caso, da cidade do Rio de 
Janeiro, ou melhor, no bairro de Copacabana. 
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 O futebol é uma das principais fontes de identidade cultural do 
Brasil. Capaz de mobilizar e atrair em torno de si milhões de pessoas, seja nos 
estádios, ruas ou bares, o futebol pode ser entendido como uma das formas 
culturais que promovem a integração do país, fazendo com que a sociedade 
encontre um sentido de totalidade. É nesse universo que observamos, 
frequentemente, indivíduos de diferentes classes sociais, raças e credos se 
transformarem em “iguais” – ainda que temporariamente – por meio de 
um sistema de comunicação que os leva a abraços e conversas informais em 
estádios, ruas, bares, praias, escritórios etc.
 Neste ensaio1, pretendemos tecer alguns comentários sobre o 
significado sociocultural do futebol na cultura brasileira – particularmente 
a carioca – que podem nos ajudar a compreender melhor o sentido e a 
importância das manifestações desse fenômeno no espaço urbano.  Ele 
está dividido em duas partes.  Na primeira parte apresentamos, em linhas 
gerais, os principais aspectos da singularidade e do sentido de coletividade 
que o futebol nos proporciona. Na segunda parte, tendo como fonte de 
análise algumas passagens do livro O negro no futebol brasileiro, de Mário 
Filho, tecemos alguns comentários sobre a forma como as manifestações 
oriundas desse esporte atuam no espaço urbano carioca, contribuindo para 
a formação do ethos cultural da cidade.

Futebol, etnocentrismo e coletividade

 Grupos sociais distintos convivem em uma grande metrópole 
compartilhando espaços e atividades comuns. Essa convivência, muitas 
vezes inevitável na formação de uma cidade, nem sempre é pacífica. Na 
verdade, as “nações novas” – como é o caso do Brasil – experimentam, com 
frequência, dificuldades de integração oriundas de conflitos gerados pela 
diversidade étnica, regional e cultural. A cidade, espaço habitado por seres 
de diferentes regiões e, muitas vezes, por grupos étnicos vindos de outras 
nações, pode se transformar em um palco de disputa por poder, prestígio e 
status social.

1. Uma versão preliminar deste artigo, com o título “Futebol, cultura e cidade”, 
foi publicada sob a autoria de Ronaldo Helal na Revista Logos  v. 5, p. 5-7, 1997. 
Passados 15 anos nos propomos a atualizar algumas questões bem como refinar 
alguns dos argumentos apresentados. 
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 O antropólogo Clifford Geertz (1973), por exemplo, já alertava para 
a tensão cada vez mais crescente que as “nações novas” experimentavam 
pelo fato de que o “sentido de pertencer” das pessoas que migravam 
para as grandes cidades continuava ligado a aspectos relacionados a 
consanguinidade, raça, idioma, região, tradição e religião – o qual ele 
chamou de “sentimentos primordiais” – enquanto a formação de um 
Estado soberano como instrumento positivo para a realização de objetivos 
comuns exigia outro “sentido de pertencer” baseado na noção de nação – o 
qual denominou de “sentimentos civis”.
 Ainda segundo Geertz (1973, p. 261), em qualquer nação do mundo 
podemos presenciar a existência de vários tipos de “lealdades competitivas” 
baseadas em laços vinculados a classe, partido, negócios ou profissão. 
Porém, em uma “nação nova”, temos, além desses tipos de “lealdades 
competitivas”, aqueles vinculados aos laços dos “sentimentos primordiais”, 
o que estimula ainda mais o etnocentrismo e dificulta a consolidação dos 
“sentimentos civis”. Porém, Geertz, ao contrário de muitos acadêmicos, não 
considera os sentimentos primordiais como inexoravelmente retrógrados. 
Segundo ele, esses sentimentos são essenciais e devem ser publicamente 
reconhecidos. Em vez de entendê-los somente por uma via que os considera 
um obstáculo à modernização, Geertz acha que esses sentimentos podem 
ser “controlados” para ajudar na formação do Estado soberano, já que são 
fáceis de mobilizar porque são evidentes e poderosos.
 O Brasil é um país marcado por uma diversidade cultural e regional 
muito grande. A cidade do Rio de Janeiro, composta de uma legião de 
imigrantes vindos de várias partes do mundo e, principalmente, do próprio 
país, forma um palco privilegiado para a exacerbação desses conflitos e, 
neste sentido, o futebol tem uma importância crucial para o sentido de 
coletividade ao estimular as diferenças e rivalidades entre grupos sociais 
distintos, ao mesmo tempo em que os integra.  Senão vejamos.
 A socióloga Janet Lever (1983), seguindo o raciocínio de Geertz, 
realizou décadas atrás um estudo sobre o futebol brasileiro, com o intuito de 
demonstrar que o esporte de massa – no caso, o futebol – pode representar “um 
mecanismo alternativo para o aproveitamento das identidades primordiais 
com o objetivo de desenvolver a unidade política e a fidelidade ao moderno 
estado civil” (LEVER, 1983, p. 27). Partindo de uma perspectiva genérica, 
o raciocínio de Lever utiliza-se das representações sociais que emanam dos 
quatro grandes clubes do Rio de Janeiro para demonstrar como o universo 
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do futebol potencializa as rivalidades entre grupos distintos, ao mesmo 
tempo em que os integra em uma ordem social comum. Assim, enquanto o 
Flamengo estaria representando a classe trabalhadora, o Fluminense seria 
a representação da elite aristocrática, o Botafogo, a burguesia ascendente – 
ou os “novos ricos” – e o Vasco da Gama, os imigrantes portugueses. Em que 
pesem o exagero e a imprecisão dessas generalizações, o passado histórico e 
os símbolos populares desses clubes nos remetem, de fato, às representações 
analisadas por Lever.
 Como o esporte é, em última instância, a “luta pelo amor à luta”, 
o conflito que regula qualquer competição esportiva possui um caráter 
singular que simultaneamente demarca e harmoniza as diferenças. Em 
outra ocasião, um dos autores (HELAL, 1990, p. 66) demonstrou como, 
no esporte, “o conflito é não somente desejado, como também um fim em si 
mesmo, um objetivo a ser constantemente buscado e preservado”. Aqui, um 
oponente só existe em função do outro e, quanto maior a sua força, maior o 
conflito e mais empolgante a competição. Assim, os times de futebol “existem 
para serem rivais, cientes de que a rivalidade é inerente ao esporte e que, 
por isso mesmo, eles não devem nunca levá-la às últimas consequências 
eliminando um oponente, pois isso representaria, certamente, o fim do 
drama esportivo” (HELAL, 1990, p. 67). Nessa linha de raciocínio, Lever 
sentencia:

A capacidade paradoxal do esporte de reforçar as divisões sociais, ao 
mesmo tempo em que as transcende, faz com que o futebol, o mais popular 
esporte do Brasil, se torne o meio perfeito de alcançar uma união mais 
perfeita entre grupos múltiplos.  Os clubes de futebol locais publicamente 
sancionam e exprimem os mais profundos sentimentos da sociedade, 
enquanto o sucesso fenomenal da seleção nacional acentuou o orgulho de 
todos os brasileiros em sua cidadania (LEVER, 1983, p.27).

 Apesar das controversas imbricações das organizações que 
regulam a prática desse esporte (federações, clubes, tribunais de justiça 
desportiva etc.) com as esferas da política, da mídia e da economia, há 
um amplo espaço de apropriação desses fatos sociais na vida cotidiana. 
Por exemplo, a maior parte dos torcedores nada possui de seu clube do 
coração – carteirinha de sócio, camiseta “oficial”, cadeira cativa etc. 
– que não seja o vínculo afetivo voluntário. Vincular-se a um “time do 
coração” é, no Brasil, uma escolha importante, frequentemente mediada 
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por relações familiares – particularmente, sob um viés de patrilinearidade 
– e que inscreve o torcedor em um complexo sistema de classificações, que 
estabelece aliados e adversários instantaneamente, articulando lógicas 
identitárias em âmbito local, regional, nacional e internacional. Os fatos 
do jogo operam como índices de superioridade momentânea entre pares 
relacionais de jocosidade. A cada rodada de um campeonato – e sempre há 
um campeonato ou torneio em andamento – as relações de força entre as 
equipes se alteram, motivando um circuito de sociabilidade cotidiana. O 
futebol, desta forma, fornece, em nossa sociedade, a oportunidade para que 
se coloquem em ação formas competitivas de sociabilidade. Certamente, 
esse esporte não é a única via de manifestação da competitividade, embora 
ele contenha em sua natureza todos os elementos necessários para que se 
ponham socialmente em disputa os quesitos mais diversos. 
 Sendo assim, no caso do Rio de Janeiro, os grandes clubes de futebol 
potencializariam os sentimentos primordiais, no sentido de Geertz, ao 
exprimirem “os mais profundos sentimentos da sociedade”, e ao mesmo 
tempo promoveriam a consolidação dos sentimentos civis, já que em uma 
competição todos se unem em torno do que se convencionou chamar 
de “comunidade futebolística”. Nessa união estariam metaforicamente 
integrados e harmonizados os sentimentos primordiais que permeiam a 
vida social da cidade. E, apesar de muitas vezes a rivalidade entre os clubes 
da mesma cidade superar a que existe entre os estados, em partidas da 
seleção a maioria tende a deixar de lado as rivalidades tradicionais locais 
para torcer para a representação do país. A cada quatro anos, a participação 
do futebol na sociabilidade cotidiana se radicaliza: a realização de uma 
Copa do Mundo não apenas invade todas as editorias dos jornais, mas 
também os anúncios publicitários, as vitrines, ruas, casas e edifícios2. Em 
dias de jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, vive-se no país um 
fenômeno que poderia ser descrito como um “fato social total”, um período 
liminar em que, durante duas horas, “o Brasil” disputa seu “lugar entre 
as nações” – ainda que se trate apenas de um jogo de futebol. Tragédias 
e glórias, mitos e tradições: uma Copa do Mundo representa e atualiza, 
em grau superlativo, o campo simbólico da identidade nacional, a lógica 
do “ser brasileiro”, com mais intensidade e participação afetiva do que 
qualquer 7 de Setembro (supostamente, a data oficial para a celebração 

2. Sobre Copa do Mundo e cotidiano no Brasil, ver Gastaldo (2002) e a coletânea 
organizada por Gastaldo e Guedes (2006). 
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da nacionalidade) com seus desfiles de soldados e carros de combate. Não 
foi à toa que o dramaturgo e escritor Nelson Rodrigues definiu a seleção 
brasileira como “a pátria de chuteiras”, metáfora esclarecedora sobre os 
sentimentos que permeiam a nação em partidas da seleção nacional3.

Futebol e cidade

 Devido a sua abrangência, informalidade e intensas dramatizações 
que ocorrem durante as suas manifestações coletivas, o futebol pode ser 
visto como uma porta de entrada privilegiada para se compreender o ethos 
cultural da sociedade carioca. O livro O negro no futebol brasileiro, escrito 
em 1947 (com segunda edição ampliada em 1964) por Mário Filho, 
considerado um clássico da literatura futebolística no país, registra de 
forma pormenorizada a formação e o desenvolvimento do futebol no Brasil, 
principalmente na cidade do Rio de Janeiro, e nos fornece um expressivo 
material para compreendermos a importância das manifestações oriundas 
desse esporte para a formação da nossa cultura4.
 No início do século, por exemplo, apesar de considerado elitista 
e praticado, em sua maioria, pelos filhos da “alta sociedade”, o futebol, 
segundo Filho, já demonstrava a sua influência nos hábitos culturais da 
cidade ao demarcar espaços físicos e distanciamento social.  

 
A boa ordem social das casas de família. Cada um no seu lugar, até os 
parentes pobres. A geral de um lado, a arquibancada do outro, no centro 
o campo, os jogadores correndo. Correndo mais para quem estava na 
arquibancada do que para quem estava na geral. Tal qual num baile, 
numa festinha, num arrasta-pé, os pares dançando. Gente dentro da 
sala, olhando, gente fora da sala, espreitando, gente fora de casa, na 

3. Nas últimas décadas, com o processo da globalização em curso, temos observado 
um declínio da “pátria de chuteiras” no sentido rodriguiano, na medida em que 
os torcedores tendem a torcer mais para seus times locais do que para a seleção. 
Para mais detalhes a respeito ver, por exemplo, Helal (2010) e Helal, Cabo e Silva 
(2011).
4. Cabe ressaltar que, em 1999, esse livro foi alvo de um debate travado entre 
Antonio Jorge Soares e Ronaldo Helal e César Gordon. O debate tratava, em última 
instância, sobre a importância – ou não – do livro de Mário Filho como fonte de 
história. As passagens analisadas aqui não estavam na discussão. Para saber mais 
sobre o tema ver Soares (1998 e 2001) e Helal e Gordon (2001).
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rua, o sereno, espiando. A geral não era o sereno, era a cozinha, a copa, 
o quintal. Mais para dentro, quase para fora. O sereno era o morro, que 
se cobria de curiosos sem dez tostões para comprar uma geral, e que só 
viam pedaços de jogo. Metade do campo, um gol lá embaixo, no fundo, os 
jogadores pequeninos (FILHO, 1964, p. 19).

 Ainda nessa época, o futebol servia como um referencial para os elos 
de comunicação entre os jovens de “boa família” da cidade. A tradicional 
missa nas manhãs de domingo era, por exemplo, acompanhada em seguida 
das partidas de futebol. Nas palavras de Filho:

Acabava a missa, duas filas de rapazes na escada, de cima a baixo, 
esperando as moças. As moças vinham de chapéu, de vestidos claros, as 
saias cobrindo o tornozelo, deixando de fora só o sapato, a sombrinha 
aberta. O homem, metido na bola de papelão, parado, a barriga imensa, 
anunciando o jogo de logo mais. Era hoje: Fluminense e Botafogo. Os 
rapazes faziam sinais discretos, as moças acenavam sins mais discretos 
ainda. Tudo combinado. De tarde havia jogo, os amiguinhos, os namorados 
se encontrariam na arquibancada do Fluminense (FILHO, idem, p. 23).

 Ainda que de forma romanceada e, talvez, sem comprovação 
empírica, essas passagens do livro de Filho são plausíveis de terem ocorrido 
de forma semelhante à que nos diz o narrador. Em última instância, elas 
retratariam certo “clima de época” que pairava na então cidade do Rio de 
Janeiro.
 Várias décadas depois, com a popularização do esporte e a crescente 
urbanização da cidade do Rio de Janeiro, o futebol se consolidou como um 
importante referencial de comunicação para a coletividade. De fato, o fascínio 
exercido pelo futebol sobre os diversos segmentos sociais transformou esse 
esporte em uma espécie de “idioma comum” na cidade, influenciando seus 
hábitos e costumes.  Em vez da tradicional missa nas manhãs de domingo, 
temos, hoje em dia, a praia, o bar ou o almoço de domingo, seguidos da 
partida de futebol, que será tema das principais conversas durante os 
intervalos de trabalho na segunda-feira seguinte. Conversas essas que 
são cada vez mais estimuladas pelos meios de comunicação. Desta feita, 
o futebol terminou por produzir um poderoso sistema de comunicação 
que gera vínculos sociais – mesmo que temporários – entre indivíduos de 
diversas classes socioeconômicas.
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 Além disso, nessas passagens da obra de Mário Filho, fica evidente 
a relação do fenômeno futebolístico com o processo de construção de uma 
gramática de espaços e temporalidades na cidade, fundamental para a 
existência de uma sociedade “enquanto um todo articulado” (DAMATTA, 
1985, p. 31). Vistos como invenções sociais ou como “categorias 
sociológicas” basilares para se compreender os códigos de uma cultura, 
“espaço” e “tempo” são, no futebol, vividos de forma diferenciada da 
vida cotidiana, o que é frequentemente comum em momentos rituais, 
extraordinários, revelando, por conseguinte, questões paradigmáticas de 
uma cultura.
 O tempo de qualquer evento esportivo – e não somente o do futebol – 
é bem diverso do tempo rotineiro. Enquanto este “é medido por meio de dias, 
horas e minutos (...) num espetáculo esportivo são apenas os segundos que 
podem contar, sendo então unidades absolutamente determinativas para o 
desenrolar e o resultado do cerimonial” (DAMATTA, 1985, p. 32). Porém, a 
forma como cada cultura elabora a sua gramática temporal influencia o tempo 
desses rituais, ao mesmo tempo em que é influenciada por eles. É revelador 
perceber, por exemplo, como na sociedade estadunidense, tão preocupada 
com a utilização e precisão do tempo, um de seus esportes mais populares 
– o beisebol – não tem um “tempo certo” de duração, invertendo, assim, a 
noção do tempo ordinário. Além disso, a nossa cultura, tradicionalmente 
vista como “impontual”, faz-se refletir no espetáculo futebolístico com os 
frequentes “atrasos” das partidas e com as costumeiras “demoras” dos atletas 
em “cobrar uma falta” ou um “escanteio”, o que já nos prejudicou em alguns 
jogos internacionais, inclusive de Copas do Mundo5. Por outro lado, o tempo 
do futebol atua no imaginário da coletividade ao criar expressões populares 
do tipo, “segundo tempo”, “prorrogação”, “fazer cera” etc.
 Com relação à gramática espacial, o futebol, além de ter um “espaço 
próprio” para suas atividades – os estádios, palcos de disputa territorial dos 
torcedores –, atua no “espaço ordinário” da cidade.  Se “casa” e “rua” são 
categorias básicas para compreendermos a cultura brasileira, no sentido 

5. Na Copa do Mundo de 1978, por exemplo, a seleção brasileira teve um gol 
anulado porque o árbitro terminou a partida assim que o então jogador, Nelinho, 
cobrou o escanteio, após alguns segundos de atraso. Observemos, no entanto, que 
nas últimas décadas, esses atrasos têm sido menos frequentes, talvez por conta das 
multas cobradas pelas redes de televisão quando os clubes se atrasam e também 
por causa de um maior rigor das arbitragens, seguindo o padrão internacional.
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de DaMatta (1985), o futebol contribui para o entendimento dessas 
categorias ao demarcar novos espaços, rompendo frequentemente com 
essas fronteiras.
 Neste sentido, Mário Filho (1964, p. 122) ilustra como, antes da 
era do rádio, os resultados das partidas eram fornecidos pelos bondes da 
cidade, que passavam apinhados de torcedores anunciando a vitória de seu 
time. Mais adiante, já com o rádio, mas ainda sem a televisão, os carros de 
praça anunciavam a vitória do Vasco fazendo um “buzinaço” pelas ruas da 
cidade. Esses seriam exemplos de como os espaços públicos da cidade foram 
sendo transformados, ainda que por alguns instantes, em espaços privados, 
intimistas. 
 Hoje em dia, o mesmo ocorre em dias de grandes jogos. As ruas 
tornam-se espaços intimistas, com as pessoas comunicando-se entre si em 
total frenesi.Veículos embandeirados, vozes que saem das janelas dos carros 
anunciando lealdades ao time de coração do torcedor.  De forma lúdica e 
bem-humorada, os torcedores unem-se nessa rivalidade competindo com 
bandeiras, entusiasmo e alegria. E, como não poderia deixar de ser, ao 
término da partida, “carnaval” para um grupo e “funeral” para outro, tal 
qual no início do século: “Era o Carnaval, a mesma alegria, o mesmo delírio. 
O Carnaval de um clube só. Um clube fazendo o seu Carnaval, saindo, o 
outro ficando em casa, de portas trancadas, com se estivesse de luto. De luto 
num dia de Carnaval” (FILHO, idem, p. 52).
 Assim, o futebol promove deslocamentos de atividades de seus 
“espaços normais”. DaMatta (1985, p. 50) alerta para o fato de que o 
espaço público é tradicionalmente visto como algo “perigoso” e que tudo 
que o representa “é, em princípio, negativo porque tem um ponto de 
vista autoritário, impositivo, falho...”. No entanto, percebemos que as 
manifestações oriundas do futebol podem transformar as representações 
deste espaço em algo mais “seguro”, “familiar” e “conhecido”, produzindo 
uma “atmosfera festiva”. Ao falar de momentos rituais em termos genéricos, 
DaMatta (idem, p. 53) nos diz ainda que “as festas da rua são carnavalescas 
e unificam o mundo por meio de uma visão onde rua e casa tornam-se 
espaços contíguos, reunidos por uma convivência temporariamente utópica 
de espaços rigidamente divididos no mundo diário”. A “festa do futebol” 
proporciona essa “magia”, ao inverter por alguns instantes a gramática de 
espaços e conduta social existente no cotidiano da cidade.
 A intensidade das manifestações coletivas oriundas do futebol 
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atinge o ápice no dia da partida final do campeonato, momento em que 
as ruas da cidade se transformam em um espaço rico em demonstrações e 
exaltações de caráter lúdico, estimulando um forte sentido de pertencer aos 
membros da comunidade. Na verdade, a partida final é um grande ritual da 
cultura da cidade. Neste sentido, Gusfield (1989, p. 30) já colocava que os 
rituais fazem mais do que refletir a experiência do grupo: “eles criam esta 
experiência”. Além disso, “ser um membro de uma comunidade é partilhar 
um nome, uma história e uma consciência mútua”. Ora, o futebol promove 
essa consciência, especialmente no jogo decisivo. Aqui, exacerbam-se 
sentimentos mundanos basilares para a organização da vida social como, 
por exemplo, desejo de vencer, medo da derrota, superação de obstáculos 
e senso de justiça. Esses sentimentos tornam-se ainda mais exaltados e 
exacerbados quanto maior tiver sido o equilíbrio entre os times ao longo do 
campeonato. Afinal de contas, o campeonato pode ser entendido, em termos 
analíticos, como uma narrativa mimética do ideal de competição na vida 
diária e, por isso mesmo, ele pode revelar, por meio dessas manifestações 
coletivas, questões relevantes da cultura de um povo. O campeonato 
tem um “tempo” no qual surgem metáforas da vida social que falam de 
“igualdade de oportunidades”, “mérito” e “sorte” dos competidores. Se no 
início temos uma simetria entre os concorrentes, temos sempre, ao final, 
uma inexorável e “desejável” assimetria (HELAL, 1990). Por isso, a partida 
final se encarrega de proporcionar o desfecho dessa narrativa. Talvez tenha 
sido essa a razão por que Mário Filho (1964, p. 339) fez, de forma exemplar, 
uma analogia entre uma final de campeonato e um romance policial, 
ressaltando as semelhanças e diferenças entre ambos: “Há um público, e 
grande, de decisão. O campeonato, no fim das contas, se resume na decisão. 
É um romance quase policial. A diferença é que na última página não se 
descobre o criminoso e sim o herói”.

Considerações finais

 Visto como um momento especial, separado da vida diária, o futebol 
exerce grande influência nos hábitos culturais da cidade. Além de possuir 
um papel integralizador – que simultânea e paradoxalmente estimula os 
sentimentos primordiais e promove os sentimentos civis – o futebol, por 
meio das suas variadas manifestações coletivas, expressa algumas questões 
importantes para compreendermos um pouco mais de nós mesmos. O 
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próprio português falado no Brasil, por exemplo, é permeado de expressões 
retiradas do universo futebolístico, o que, por si só, revela traços cruciais 
da penetração desse esporte na formação do nosso ethos cultural. As 
manifestações oriundas desse esporte atuam no espaço urbano demarcando 
e deslocando espaços e ditando normas sociais ao mesmo tempo em que 
tomam emprestados de outras manifestações culturais, gestos, danças e 
coreografias para a produção do espetáculo.
 Além disso, a expressão exaltada de sentimentos na presença e 
na companhia de muitos outros é uma oportunidade singular para os 
indivíduos. Elias (s.d., p. 72), em uma análise genérica sobre as formas de 
dramatizações que emanam de uma partida de futebol, colocou que “na 
sociedade, de um modo geral, as pessoas estão mais isoladas e têm poucas 
oportunidades para manifestações coletivas de sentimentos intensos”. 
Percebemos também que, nas decisões de campeonato, as expressões desses 
sentimentos tendem a ser cada vez mais ritmadas e regularizadas em cantos 
e danças coreográficas elaborados pelos torcedores, produzindo aquilo que 
Durkheim (1996, p. 222), em uma análise sobre os rituais religiosos dos 
aborígenes australianos, chamou de “efervescência coletiva”, estimulando 
um sentido estético e ritualístico único para aqueles que participam.
 O que procuramos mostrar neste ensaio foi a importância do 
futebol para questões relativas à integração e à formação do ethos cultural 
da cidade. A “rivalidade” entre os clubes “promovendo” a “harmonia” e 
“união” de segmentos sociais diferenciados e as manifestações coletivas 
revelando os anseios da comunidade são aspectos importantes do universo 
futebolístico que merecem uma investigação mais detalhada e que podem 
contribuir para os estudos relativos às relações entre cultura popular, 
modernidade e espaço urbano.



161 Ro
na

ld
o 

H
el

al
 e

 É
di

so
n 

 G
as

ta
ld

o

Referências bibliográficas

DAMATTA, Roberto. A casa e a rua. São Paulo: Brasiliense, 1985.
DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa. São Paulo: Martins 
Fontes, 1996.
ELIAS, Norbert. “Introdução”. In: ELIAS, Norbert; DUNNING, Eric. A busca da 
excitação. Lisboa: Difel, s.d.

FILHO, Mário. O negro no futebol brasileiro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1964.
GASTALDO, Édison. Pátria, chuteiras e propaganda – o brasileiro na publicidade da 
Copa do Mundo. São Paulo: AnnaBlume/São Leopoldo: Unisinos, 2002.
GASTALDO, Édison; GUEDES, Simoni Lahud (Orgs.). Nações em campo: Copa do 
Mundo e identidade nacional. Niterói: Intertexto, 2006.
GEERTZ, Clifford. “The integrative revolution: Primordial sentiments and civil 
politics in the New States”. In: The interpretation  of  cultures. New York: Basic Books, 
1973.
GUSFIELD, Joseph R. “Introduction”. In: BURKE, Kenneth. On symbols and society. 
Chicago: The University of  Chicago Press, 1989.
HELAL, Ronaldo. “As novas fronteiras do ‘país do futebol’”. In: Pesquisa Rio/Faperj, 
v. 11, p. 37-40. 
HELAL, Ronaldo. O que é sociologia do esporte. São Paulo: Brasiliense, 1990. 
HELAL, Ronaldo; GORDON, César. “Sociologia, História e romance na construção 
da identidade nacional através do futebol”. In: HELAL, Ronaldo; SOARES, Antonio 
Jorge G.; LOVISOLO, Hugo. A invenção do país do futebol: mídia, raça e idolatria. Rio 
de Janeiro: Mauad, 2001.
HELAL, Ronaldo; CABO, Álvaro; SILVA, Carmelo da. “Pra frente Brasil! 
Comunicação e identidade brasileira em Copas do Mundo”. In: HELAL, Ronaldo; 
LOVISOLO, Hugo; SOARES, Antonio Jorge Gonçalves (Orgs.). Futebol, jornalismo e 
ciências sociais: interações. Rio de Janeiro: Eduerj, 2011.
LEVER, Janet. A loucura do futebol. São Paulo: Record, 1983.
SOARES, Antonio Jorge. “História e a invenção de tradições no futebol brasileiro”. 
In: HELAL, Ronaldo; SOARES, Antonio Jorge G.; LOVISOLO, Hugo. A invenção do 
país do futebol: mídia, raça e idolatria. Rio de Janeiro: Mauad, 2001.
SOARES, Antonio Jorge.– “Futebol, raça e nacionalidade no Brasil – Releitura 
da história oficial”. Tese (Doutorado). Programa de Pós-graduação em Educação 
Física, Rio de Janeiro.





Comunicação e mediação criadora 
no espetáculo multimídia Otro

Fernando do Nascimento Gonçalves

  





165 Fe
rn

an
do

 N
.G

on
ça

lv
es

A pureza é um mito.

Hélio Oiticica

 

 Este texto discute o espetáculo Otro, do Coletivo Improviso, dirigido 
por Enrique Diaz e encenado primeiramente no Rio de Janeiro, em 2010, e 
depois em São Paulo, em 2011, após uma turnê por oito países. Do ponto 
de vista da proposta cênica, o trabalho pode ser situado no cruzamento de 
diversas linguagens e formas expressivas, no limite entre teatro, dança, 
performance e videoarte. O espetáculo se interessa em mostrar e discutir 
um pouco da matéria de que são feitas as relações humanas e das relações 
entre essa matéria e a experiência urbana.
 Otro poderia ser mais um dos muitos trabalhos que hoje tratam das 
vivências na cidade e suas questões, como o recente projeto Duplo Crimp1, 
realizado no Teatro Glaucio Gil, também no Rio, em janeiro e fevereiro de 
2012. Contudo, ele nos interessa por ser, em certa medida, uma investigação 
acerca dos processos relacionais contemporâneos no cotidiano das cidades.
 O espetáculo aborda a questão da experiência social da alteridade 
a partir de micro-histórias inspiradas em vivências e experimentações 
envolvendo os artistas e pessoas comuns no Rio. Nessas experimentações 
– cênicas comunicativas e subjetivas – têm lugar errâncias, encontros e 
desencontros que falam de medo, amor, cotidiano e dos estados permanentes 
que nos conectam e desconectam uns dos outros, mas também de coisas, 
lugares, memórias e experiência de vida.
 O fato de um número expressivo de artistas realizar trabalhos 
em âmbitos diversos que discutem modos de vida em sociedade me faz 
considerar trabalhos como Otro não apenas um espetáculo, mas também 
uma máquina estética produtora de intensidades, que mobiliza e processa 
fragmentos do sensível para construir uma complexa rede de efeitos 
criadores que busca deslocar nossas formas de percepção e problematizar 
nossos modos de existência. 

1. O projeto era composto de duas peças, a Cidade e o Campo, encenadas em dias 
diferentes ou no mesmo dia, uma seguida da outra, e que tratavam da questão da 
comunicação e das relações humanas, em que campo ou cidade não são apenas 
lugares, e sim territórios produtores de sentido e de valor.
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 O interesse por esse tipo de questão passa pelo entendimento de que 
certos processos criativos contemporâneos correspondem ao mesmo tempo 
a mapas poéticos de nosso presente – que descrevem e problematizam 
nossos modos de existência – e a processos de produção subjetiva, que 
atraem nossa atenção para as complexas operações que tornam possíveis 
esses tipos de processos criativos.
Como tentarei demonstrar, é da natureza desses tipos de processo reunir, 
conectar e transformar diversos elementos – pessoas, situações, discursos, 
lugares, imagens, experiências de vida, tecnologias etc. – e produzir com 
elas uma rede sígnica com forte poder de afetação. É essa capacidade de 
mediar pessoas e coisas que confere a essas obras o estatuto daquilo que 
Consuelo Lins, ao tratar dos trabalhos de videoarte de Maurício Dias e 
Walter Riedweg como “documentário expandido”, chamou de “dispositivo 
relacional” ou produtor de encontros e de relações (LINS, 2007). 
 Esse tipo de abordagem me parece adequado para evidenciar, 
primeiramente, o quanto, na experiência urbana, discursos, práticas, 
lugares, objetos, vivências individuais ou coletivas estão interligados, 
afetando-nos e afetando-se permanentemente. Em segundo lugar, é útil 
para mostrar que obra de arte e prática artística podem ser pensadas como 
práticas culturais e de comunicação e também como um dispositivo que ao 
mesmo tempo apresenta e forja esses conjuntos complexos de relações. 
 Para discutir o Otro e esse conjunto de questões que proponho 
abordar, o texto se constrói a partir do relato da observação do espetáculo 
e da descrição de algumas de suas cenas, bem como das operações que 
as organizam para produzir determinados efeitos estéticos. O propósito é 
mostrar como na própria concepção do espetáculo é possível perceber o 
quanto os procedimentos cênicos e de linguagem são correlatos das questões 
discutidas. Ou seja, o processo criativo implica um “método” forjado para 
tratar das questões que o próprio espetáculo propõe pensar. Com base na 
descrição do espetáculo, a partir de minha experiência como espectador, 
tentarei evidenciar que a obra constitui, ela própria, uma operação na 
qual artistas, anônimos, formas expressivas, tecnologias e lugares são 
mobilizados para tratar da experiência social de alteridade. 
 O foco na descrição será, portanto, uma forma de entender a 
montagem do espetáculo como dispositivo relacional. O que nos interessa 
é analisar as operações que a constituem tanto como trabalho de arte 
quanto como processo de comunicação e fato cultural. São tais operações, 



167 Fe
rn

an
do

 N
.G

on
ça

lv
es

me parece, que se articulam e conferem ao espetáculo sua capacidade de 
provocar um efeito de deslocamento de nossa percepção, no caso, sobre 
nossa experiência urbana e de alteridade. A descrição funciona, assim, 
como uma estratégia discursiva que busca apresentar o modo como os 
artistas realizam essas operações sobre os fragmentos do sensível para 
discutir o que lhes interessa.
 Finalmente, cabe dizer que essa abordagem é inspirada na 
sociologia das associações2 de Bruno Latour, razão pela qual se enfatiza no 
texto a descrição como forma mesma de análise3, em vez de privilegiar a 
interpretação. Como sugerido por Latour, o que tentamos no texto é seguir 
“os atores” – humanos e não humanos – para perceber as conexões que 
fazem de Otro, por sua vez, um dispositivo de rastreamento de conexões 
presentes nas experiências urbanas e da alteridade. Portanto, aqui, a 
trajetória do Coletivo Improviso, os modos de construção do espetáculo, a 
descrição das cenas, as vivências que as inspiraram e minhas análises são 
elementos elencados para contar uma história sobre redes4 que conectam 
comunicação, arte e espaços urbanos. 
 

O Coletivo Improviso

 O Coletivo Improviso foi criado em 1998 pelo diretor e ator Enrique 
Diaz, com a proposta de realizar um trabalho de criação teatral forjado 
no cruzamento de diversas linguagens e tradições artísticas. O resultado 

2. “Sociologia das associações” é  outro nome para sua “teoria ator-rede”, que 
constitui um esforço de pensar a complexidade dos fenômenos sociais a partir 
da recuperação da perspectiva de Gabriel Tarde do socius como conexão, como 
rede de fluxos e de transformações contínuas, em vez de um domínio específico e 
próprio – o social –, estabilizado, coisificado, que pode ser percebido, representado e 
explicado a partir de uma mecânica ou de uma engenharia social, como propunha 
Durkheim. CF. Latour, B. Reensamblar lo social: una introducción à la teoria del actor-
red. Buenos Aires: Manancial Argentina, 2008.
3. Metodologicamente, a descrição densa da antropologia é a ferramenta empregada 
por Latour em sua teoria ator-rede para auscultar os processos de construção das 
relações que ele designa como rede. Esse é outro motivo para me servir dela na 
análise do espetáculo. Como diversos autores, Latour sugere que, em vez de falar do 
objeto, deixemos o “objeto falar”.
4. O termo “rede” em Latour não designa um lugar ou um sistema, e sim um 
conjunto de relações que ele chamou “mediação” ou “tradução”.
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são espetáculos que desacomodam as fronteiras entre teatro, dança, 
performance e videoarte e criam uma cena densa e vibrante, que encanta 
e ao mesmo tempo instiga. O grupo é formado por artistas de diferentes 
backgrounds, o que favorece esse choque que desconforta. Mas não é tudo. 
 Tendo estudado com a diretora teatral americana Anne Bogart 
em 2001, em Nova York, Diaz traria em sua bagagem uma qualidade que 
desenvolveria mais tarde no grupo: uma técnica de improvisação que se 
alia ao rigor cênico, os viewpoints. Viewpoints é uma técnica originária da 
dança, baseada nos princípios da emergência e da interlocução: são jogos 
de improviso que partem do que alguém está fazendo em determinado 
lugar ou circunstância para gerar outras situações dialógicas. Por exemplo, 
pegar um ônibus, descer no terceiro sinal, encontrar a quinta pessoa de 
blusa vermelha e fazer uma pergunta a ela. 
Mas não são só a interdisciplinaridade e as técnicas que caracterizam o 
grupo e seus processos criativos. O Improviso inscreve-se num tipo de 
prática e produção artísticas cuja marca é a organização colaborativa e 
coletiva. O grupo não é uma companhia, como frisou, em entrevista, Alex 
Cassal, assistente de direção do espetáculo, quase um mês depois de eu ter 
assistido pela primeira vez ao espetáculo. É um coletivo, ou seja, um grupo 
formado por artistas não necessariamente fixos, vindos de outros grupos ou 
companhias e que se unem para realizar um projeto específico por um tempo 
determinado. Os coletivos podem também ser compostos de elementos mais 
ou menos permanentes, mas sua marca é exatamente a prática associativa 
e as lógicas do laço frouxo e da rede. Seu funcionamento se dá num regime 
de contrato flexível, que se distancia de formatos associativos rígidos e 
busca conjurar a cristalização de uma linguagem e de um modo operativo 
únicos. O que parece ser importante para esses grupos é justamente seu 
modo de funcionamento, em que noções como “adesão” e “engajamento” 
se tornam mais flexíveis, pois os princípios da afinidade e efemeridade são 
considerados elementos que podem ser acionados taticamente conforme a 
natureza de cada projeto. 
 Como outros grupos, o Improviso vai explorar a cultura urbana, 
seus signos e tensões para produzir trabalhos que afetam nossa sensibilidade 
e visão de mundo. Mas o que importa aqui é perceber como essa forma 
de organização pode introduzir uma novidade: a produção de obras que 
apontam para outra concepção de arte e mesmo de fruição. Uma prática 
outra que requer outro olhar. 
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 Para a realização do projeto Otro foi assim. Três residências 
artísticas durante os últimos três meses de 2009 para iniciar o processo de 
criação do espetáculo. O elenco já estava praticamente definido, mas mesmo 
assim cerca de 20 artistas foram convidados para participar do processo. 
Segundo Diaz, “uma maneira de multiplicar as perspectivas”. A partir 
dos exercícios dos viewpoints, situações iam surgindo nos encontros entre 
os próprios artistas e entre estes e pessoas anônimas na cidade. Algumas 
dessas situações iriam integrar o espetáculo, como a da travessia das barcas 
Rio-Niterói, que descreveremos mais adiante.
 Daí para frente tudo foi muito rápido. Durante os primeiros meses 
de 2010, aconteceram os ensaios e, ao mesmo tempo, as vivências na rua, 
filmagens e edições. Nesse meio-tempo, alguns dos artistas participaram 
também de outros projetos. Outros viajaram. Mas no fim tudo deu certo e 
Otro estreou no dia 30 de abril de 2010 no Espaço Cultural Sérgio Porto, um 
das cenas dedicadas às produções experimentais de arte contemporânea na 
cidade do Rio de Janeiro.

Em cena, o Otro

 Sábado, 8 de maio de 2010, 20 horas. Noite de estreia do espetáculo. 
Convidei um amigo para assistir comigo. Quando cheguei ao Sérgio Porto, 
ele já estava lá. Ambos estávamos ansiosos para assistir ao novo espetáculo 
dirigido por Enrique Diaz e Cristina Moura, mas não tínhamos muita noção 
do que iríamos ver, além da cola óbvia do título da peça. 
 O lugar é pequeno, mas charmoso. Dentro do prédio, mais gente. 
Os ingressos tinham esgotado e muitos aguardavam na fila, na esperança 
de alguma desistência. Na pequena antessala que dava para o local do 
espetáculo, mais gente se espremia. Alguns conversavam sentados nas 
poucas mesas do café, outros em pé mesmo, rindo, reencontrando amigos. 
Clima descontraído e sofisticado do mundo da arte. De repente, vejo minha 
orientanda de mestrado, com o marido. Ficamos todos juntos.
 Entramos. Não havia palco, nem cortina. Mas ouvia-se música 
tocada por alguns dos atores, com ajuda de laptops e alguns instrumentos. 
Sentamos na terceira fileira. A cena era quase minimalista: no centro, 
uma enorme tela branca como as de cinema. O piso do palco era recoberto 
com uma espécie de adesivo azul quadriculado. Alguns atores estavam de 
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pé, encostados contra as paredes da sala. Outros sentavam pelos cantos, 
embalados discretamente pela música. Nas laterais, havia algumas cadeiras 
e mesas de alumínio, dessas que encontramos em cafés. À direita da sala, 
ao fundo, via-se uma estante com objetos e uma lousa com um trecho de 
algum recado ou poema escrito com giz. No chão, um aparelho de som 
antigo com pequenas caixas de som, um vaso de planta, um ventilador e 
um carrinho de controle remoto completavam o cenário.  
 De repente, Denise vem sozinha para o centro da cena e dispara: 
“Aqui há uma praia, do outro lado há uma outra cidade. À esquerda há uma 
ponte grande, um aeroporto, uma barca atravessando, um avião descendo. 
Atrás de mim há uma ciclovia. É outro lugar. É uma montanha, um sol 
batendo de frente, o vento e o mar lá embaixo. É dentro. Uma escrivaninha, 
com computador, um caderno, canetinhas. Uma prateleira alta com cinco 
livros, um armário pesado. Uma mesa. Um móvel pequeno com porta-
retratos. Ali na frente há uma poltrona e no centro há uma mesa redonda, 
duas cadeiras. E a porta, bem aqui. Não, é aqui, neste teatro, nesta sala, 
com este chão azul, este fundo, esta luz, esta temperatura estranha, com 
vocês, comigo e com ela. Com ela e com o outro. Ela agora sou eu. E o outro 
vai ser ele”. Denise desenha tudo no ar com palavras e gestos precisos. 
 Um quarto onde dorme um casal. Uma briga na véspera. Ela, a 
mulher, acorda, toma café e sai. “Ele”, continua Denise, “acorda, suspira e 
volta a dormir. Ela pega um ônibus (...), desce na esquina, atravessa a rua, 
passa pelo portão e entra pela porta do teatro, depois entra na sala vazia, 
pega uma cadeira e se senta”. Ali. Aqui. Conosco. Ela agora é Denise, a 
mulher. Ele, o outro, acorda, dá falta dela e resolve telefonar. Ela desligara 
o telefone. Ele vai pra janela e pensa no dia em que se conheceram. Viu que 
tinha que ir atrás dela. “Pega um ônibus, desce na esquina, atravessa a rua 
e parou no portão. E ela aqui, pensando, pensando, pensando. E ele ali fora, 
ansioso, nervoso, ele queria correr, ele queria se lançar, ele queria abraçar, 
ele queria falar, ele queria...” De repente, entra a música “I got you under 
my skin”, de Frank Sinatra. Denise então se vira contra a plateia Entrava 
em cena o Otro. 
 A história contada na abertura por Denise integra o conjunto das 
14 “histórias” – fragmentos da vivência de situações cotidianas no Rio de 
Janeiro – que compõem o espetáculo e revela de certa forma a trajetória 
da construção do trabalho. A começar pelos exercícios de viewpoints, 
que incluíam, além das improvisações intramuros, saídas na rua que se 
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tornaram inspiração ou material para o espetáculo. É importante perceber 
já como, na apresentação dessas situações como a de Denise, ficção e 
realidade não se opõem, mas brincam como faces de uma mesma moeda. 
São encenações vividas que não perdem sua potência. Memórias de 
encontros. Afetos. Troca e partilha de intensidades com muitos “outros”. 
Entre eles mesmos. E entre eles e nós.   
 As histórias se sucediam rápida, mas sutilmente, cada qual com um 
pequeno número de artistas. Uma cena engrenava na outra e eles entravam 
e saíam sem que se sentisse uma quebra no espetáculo. Na verdade, ninguém 
aparecia ou desaparecia. Todos estavam ali, visíveis, nas laterais, mas, ao 
mesmo tempo, os que estavam em cena roubavam de tal forma a atenção 
que permitiam que os demais se eclipsassem. Algumas vezes, porém, outras 
cenas também eram desenvolvidas paralelamente, o que não nos permitia 
focar em uma só.
 Depois que Denise nos dá as costas, Enrique, Felipe, Renato e 
Cristina, por exemplo, entram em cena e fazem uma espécie de jogo da 
verdade, em que é preciso responder de pronto, sem pensar. Perguntas feitas 
de chofre, que geram respostas rápidas, ensaiadas ou improvisadas, com 
tiradas de efeito, sempre engraçadas. Mas não eram apenas respostas que 
surgiam. Surgia também um pouco do outro que cada um era ou queria ser 
naquele jogo de comunicação. Comunicação não necessariamente como 
um “pôr em comum”, mas como um “pôr em relação”, seria mais justo. 
Comunicação como relação de produção de sentido para experiência. 
 De repente, entra em cena Daniela. Usando o mesmo tratamento 
narrativo de Denise, ela se coloca ao mesmo tempo como personagem e 
atriz para narrar uma história que, dessa vez, acontece não na região do 
teatro, mas na travessia das barcas Rio-Niterói. 
 Como muitas das cenas do espetáculo, a história das barcas surgiu 
de um dos exercícios realizados pelo grupo, as chamadas “saídas”. As 
saídas são exercícios de viewpoints em que se propõem vivências em espaços 
públicos, uma espécie de jogo de improviso em situações reais envolvendo 
anônimos. Nesse caso, Daniela, Felipe e Renato conceberam a seguinte 
ação: Felipe e Daniela seriam namorados. Daniela estaria em Niterói e Felipe 
iria fazer a travessia de barca para encontrá-la. Renato iria fazer o registro 
em vídeo. Só que Felipe teria que ir de olhos vendados e pedir para alguém 
acompanhá-lo. Os três preparam um cartaz que diz: “Eu preciso atravessar 
a Baía de Guanabara para fazer uma surpresa para a mulher que eu amo. 
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Alguém pode me ajudar?”. E, nesse jogo que embaralha ficção e realidade, 
o encontro acontece. 
 Agora é lá, no teatro. Os três estão juntos em cena e narram cada 
um uma parte da vivência. Uma mulher decide acompanhar Felipe. Wanda. 
Ela o guia para dentro da barca, eles se sentam e conversam. Renato segue 
os dois e os filma, mas tem apenas 12 minutos de fita. Renato conta que 
Wanda é atenciosa. Diz que eles não se conhecem, mas que se alguém os 
visse poderia pensar que está levando um amigo ou um irmão ao hospital. 
Por sua vez, Felipe conta sua experiência direta com Wanda, lembrando 
detalhes como o perfume dela, sua dedicação, seu toque delicado, mas 
decidido. Conta que rapidamente se estabeleceu uma inusitada “intimidade” 
entre eles, dessas que só há entre estranhos. Wanda pergunta se pode ficar 
com o cartaz pra mostrar para o marido, Carlos. Conta que se conheceram 
numa barraca de cachorro-quente no bairro de Ingá, dez anos atrás. “Foi 
amor à primeira vista”, diz. Depois Wanda começa a descrever a viagem 
para Felipe. Nisso, Felipe tenta encontrar uma foto de Daniela dentro de um 
caderno para mostrar à Wanda. Não acha. Passa o caderno para ela, que 
começa a fazer comentários sobre a personalidade de Felipe, com base na 
leitura que diz saber fazer da letra das pessoas. Wanda então lê e Felipe pede 
para escrever uma mensagem para Daniela quando chegarem. 
 No telão, atrás dos três, cenas do vídeo gravado por Renato recriam 
a ambiência do encontro, mostrando momentos na barca e também do 
que se vê na estação das barcas, em Niterói, pelo olhar de Daniela: “Um 
cara carregando aqueles garrafões de água mineral, assobiando; um 
policial militar de óculos escuros, com ar meio perdido, olhando para trás; 
um vendedor ambulante de rabo de cavalo, camisa azul e tênis dourado, 
oferecendo raquetes de eletrocutar mosquito. Para um ônibus escolar e 20 
crianças uniformizadas saem em direção à plataforma da barca, gritando, 
com seus lanchinhos”.   
 Daniela diz que está nervosa. Ela e a outra Daniela. Diz que não sabe 
se ela deve ficar. Finalmente, diz que vê Felipe com uma mulher de cabelo 
curto encaracolado, seios grandes, vestido de alcinha. Daniela atriz diz que 
Daniela personagem decide não ficar para o encontro. Decide simplesmente 
ir embora. Fim da cena.
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O artista como etnógrafo?

 Nesse e em outros momentos do espetáculo, o exercício de 
produção de encontros que inspira a criação faz lembrar em certa medida 
o trabalho de campo do antropólogo, mais precisamente as cenas de 
encontro do tipo malinowskiano, quando o etnógrafo vai em busca da 
alteridade para descrevê-la. E essa curiosa semelhança de procedimentos 
de pesquisa baseada no trabalho de campo não passou despercebida nem 
na antropologia nem na arte.
 Não por acaso, na antropologia, desde os anos 80, autores seminais 
como James Clifford, Fred Myers e George Marcus consideram os trabalhos 
de arte como um lugar de observação e de atuação do antropólogo. Um 
lugar de onde se pode inclusive questionar a própria prática da etnografia 
(Marcus in Barbosa et al, 2009) como método e como processo de invenção 
da alteridade. 
 Do lado da antropologia, Marcus, por exemplo, defende justamente 
que certas práticas de pesquisa em arte em muito se assemelham à pesquisa 
etnográfica e fazem parte de processos coletivos complexos que têm como 
produto final um filme ou um espetáculo (Marcus in Barbosa et al, 2009). 
Mas as análises de Marcus logo mostrariam que há diferenças no modo 
como se pode conceber os objetivos da pesquisa na arte e na antropologia. 
No caso do espetáculo Otro, ocorre de fato a produção de situações de 
encontro. Contudo, o objetivo não parece ser descrever ou interpretar 
essas situações de encontro, como na antropologia, mas apresentar essas 
situações de encontro como uma questão.  
 Do lado da arte, a proximidade entre antropologia e prática artística 
também é percebida, mas de forma mais tensa. Em seu artigo “O artista 
como etnógrafo?”, publicado no livro organizado por Marcus e Myers 
(1995), o pesquisador e historiador da arte americano Hal Foster faz um 
questionamento dessa relação entre arte e antropologia. Foster critica com 
fina ironia a “pretensão etnográfica” presente em certos trabalhos artísticos 
contemporâneos, como os que hoje conhecemos como community art e site 
specific. Para Foster, em muitos desses trabalhos (ele fala aqui basicamente 
dos anos 1980 e 1990), o que se produz muitas vezes é uma idealização 
ou uma espetacularização do outro, que é rapidamente capturado seja 
em função dos interesses de uma arte dita “socialmente engajada” (que 
vai explorar temáticas como pobreza, exclusão e poder), seja de uma arte 
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que atua por projetos sob encomenda para museus, galerias ou programas 
governamentais. Tanto em uma quanto na outra situação, o que se costuma 
produzir aí, para Foster, é a exaltação de uma alteridade que se tornaria 
exótica e que simplificaria as relações com o outro. Mas e se a experiência 
da pesquisa de campo para o artista servisse não para re-presentar o outro, 
mas para a-presentá-lo? Ou mesmo inventá-lo, uma vez que a imagem que 
temos do outro é sempre construção e o que importa no trabalho de arte 
não é a “realidade”, mas a criação?
 Curiosamente, Marcus vai responder a esse artigo de Foster anos 
depois ao participar de um seminário promovido em 2003 pela Tate 
Modern5, em Londres, que tratava exatamente do tema “Trabalhos de 
campo: diálogos entre arte e antropologia”. Marcus afirma que o trabalho 
de pesquisa feito por certos artistas hoje em torno das experiências urbanas, 
das instituições e das próprias condições de produção de arte remete ao 
que ele chamou de formas de “etnografia multissituada”. São trabalhos 
de campo que “trazem em justaposição lugares que demonstram algumas 
conexões ou relações e o significado cultural que levam sobre um mundo 
ou mundos em mudança” (MARCUS in BARBOSA et al, 2009, p. 20). 
 Para Marcus, essas obras implicariam uma investigação sobre 
encontros que se dão para além de uma cena geograficamente localizada 
como as das etnografias clássicas. Encontros que ocorrem em contextos que 
remetem a conjuntos complexos de relações e a situações espaço-temporais 
diversas e concomitantes, mas que fazem parte de uma mesma cena de 
encontro. Desafio, segundo ele, mais para os antropólogos do que para 
os artistas, que situam a experiência do encontro em outro nível. Marcus 
perguntou-se então o que essa relação representaria para os antropólogos. 
 Em sua análise, Marcus percebeu algo crucial e que ressoa na 
discussão que tento fazer sobre o espetáculo Otro (e que eu de certa forma já 
intuíra no meu próprio trabalho de campo no espetáculo): em primeiro lugar, 
que a etnografia não seria apenas um método de descrição convencional, 
mas uma forma de intervenção. Em segundo lugar, que para os artistas, 
diferentemente do que para os antropólogos, o que se busca no encontro 
não é a reflexividade etnográfica, mas a produção de uma poética que tem 
um efeito estético reflexivo e crítico. O que os artistas desenvolvem em suas 
cenas de encontro seria algo que Marcus descreveu como uma “intuição 

5. Maior centro de arte moderna e contemporânea da Inglaterra.
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reflexiva”, em que o objetivo não é a representação (etnográfica ou cênica), 
mas a re-apresentação do encontro para produzir um efeito estético e propor 
uma discussão sobre determinado tema. No caso em questão, a experiência 
da alteridade. 

Alteridade como rede de relações

 A experiência das “saídas” como trabalho de campo no espetáculo 
Otro parece estar imbuída desse caráter de pesquisa-intervenção, que 
implica uma intenção de dar a ver as redes de relações que constituem as 
experiências de alteridade. É o que parece acontecer na cena da barca e 
também em diversas outras, e que resultou de uma “saída” ao bairro da 
Taquara, zona oeste do Rio. Mas nosso objetivo ao descrever essa experiência 
não é apenas ilustrar o processo criativo do qual emergem as situações do 
espetáculo. É mais evidenciar o material do qual ele é feito, procedimento 
que funciona também como metáfora para o tratamento dado, no trabalho, 
à própria experiência de alteridade. 
 A cena da Taquara começa como mais um jogo de improviso entre 
os atores, com perguntas do tipo “e se” e “ou se”. Dentre as várias situações 
que vão sendo propostas e encenadas, uma vai ao poucos se definindo e 
destacando. Um homem está bêbado num bar, rosto escondido sob o braço, 
onde aparece tatuado o nome “Kátia”. O bar vai fechar e eles perguntam se 
o homem quer ajuda, se quer que eles liguem para alguém. O homem diz 
que pode ser para qualquer um, menos para a Kátia. E se alguém ligasse 
para Kátia? E se alguém desse dinheiro para ele ou o pusesse num táxi para 
o bairro da Taquara, onde ele mora? Ou se nada disso acontecesse, ninguém 
fizesse nada e o homem acabasse assaltado e nu na rua? 
 A história do cara do bar e da Kátia teria acontecido de fato e teria 
provocado uma “saída” do grupo, com objetivo de pegar um ônibus e ir para 
um lugar que fosse desconhecido para eles. Eles teriam pegado o contato do 
homem e tentado marcar um encontro com ele no bairro da Taquara. 
 Enrique e Renato entram então em cena. Ambos estão na Taquara. 
No telão aparecem imagens do bairro. Enrique diz: “A gente chegou na 
Taquara e ele não estava lá. E a gente resolveu que qualquer pessoa sentada 
numa mesa de bar serviria. Mesmo sem tatuagem. Mesmo sem Kátia. Que 
eu teria por ele a mesma curiosidade, o mesmo interesse. Eu cheguei no 
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bar e ele estava bebendo ali, eu propus um jogo, como um quizz, em que ele 
falasse sobre o que ele imagina de mim sem me conhecer, o que ele projeta 
do que ele consegue ler à primeira vista”. E o jogo, que lembra muito os 
trabalhos da artista francesa Sophie Calle6, começou ali mesmo, no bar 
Bigben, próximo ao centro da Taquara.
 No espetáculo, Enrique faz as falas dele mesmo e as do homem no 
bar Bigben. Felipe, de fora, faz comentários da conversa dos dois. A fala de 
Enrique encarnando o outro é em segunda pessoa. Segundo o homem (na 
voz do próprio Enrique), Enrique tinha um jeito de morador da zona sul 
e de quem estava pela primeira vez na Taquara. Mas tinha também cara 
de alguém que não tinha nascido no Brasil, talvez em algum lugar como 
Chile ou Argentina (Diaz é de origem peruana). Aos poucos, o homem fala 
também dele mesmo através da voz de Enrique, que passa a falar em inglês. 
É que o homem nascera na Taquara, mas morava em Houston, Texas. 
“Cem porcento brasileiro”, dizia. Trocaram histórias de suas vidas na mesa 
do bar. No final, o homem termina por convidar Enrique para visitá-lo em 
Houston. Enrique, por sua vez, convida-o para visitá-lo em seu apartamento 
na zona sul do Rio. Nisso entra Thierry, o ator belga da peça, e começa a 
falar em francês com o mesmo discurso de “minha casa é sua casa”, no que 
é acompanhado por Enrique, falando, por sua vez, em espanhol. A cena 
termina com os dois mais Renato falando a mesma coisa, cada um na “sua” 
língua. 
 A cena da Taquara, como tantas outras, mostra esse desejo de 
apresentar a alteridade sem querer necessariamente representá-la. Como 
em outra cena em que Enrique, vivendo “um dia comum”, sai para tirar a 
segunda via da sua habilitação no Detran, antes de ir ao ensaio da peça, e 
transforma a experiência em exercício de viewpoint. 
Em cena, ele diz que resolve conversar com as pessoas que encontra: “Um 
menino de rua me pede o dinheiro para o lanche, me diz que no Bob’s é mais 
barato, eu pergunto seu nome, ele diz: ‘Weinden’. ‘Wellington?’ ‘Weinden.’ 
‘Wanderley?’ ‘Weinden, Weinden!’ Chego na Galeria Condor, penso que 
nenhum dia é comum. Penso que eu sou aquelas pessoas trabalhando ali, 
os clientes, a luz fria por dentro das vitrines, os guardanapos, as esfirras, 

6. Sobre Sophie Calle, ver GONÇALVES, F. N. “Cuide de você: mediação e estética 

do jogo em Sophie Calle”. In: Revista Famecos (Impresso), v. 7, 2010. p. 207-215.



177 Fe
rn

an
do

 N
.G

on
ça

lv
es

o espaço apertado dentro do balcão. Eu sou o dinheiro que passa de 
uma mão para a outra mão”. Mais tarde, já no ensaio, Enrique relataria 
as cenas observadas e situações vividas por ele, misturando-as às suas 
próprias reflexões e embaralhando também as personalidades e suas 
particularidades.
 De volta à cena, após o relato de Enrique, surge no telão do fundo 
do palco uma imagem que de certa forma sintetiza essas reflexões sobre a 
experiência da alteridade como experiência de construção e autoafetação 
de fluxos diversos. A imagem é de uma espécie de vaca ou de bezerro de 
argila. A imagem, antes estática, de repente começa a diminuir lentamente. 
À medida que a figura diminui, outras imagens vão lentamente aparecendo 
a seu lado e vão formando entre si um mosaico. Por sua vez, o mosaico 
vai diminuindo e vai formando aos poucos outra figura, como a mostrar 
que todas as imagens na verdade fazem parte de um conjunto maior, que 
só consegue ser apreciado enquanto tal na medida do apequenamento 
contínuo de cada figura e de cada mosaico. 
 Esse jogo de imagens me fez pensar em como a experiência da 
alteridade – entendida como uma construção –  pode ser entendida como 
aquilo que Latour (2008) chamou de “rede” – conjunto de relações que se 
constrói pela conexão de elementos diversos, por sua afetação recíproca e 
pelas transformações produzidas por esse movimento contínuo de afetação. 
Os conjuntos moventes projetados na grande tela pareciam falar mesmo 
dessa circulação de fluxos que conectam e transformam, afetando-nos 
e constituindo-nos enquanto sujeitos e enquanto outro. Talvez por isso, 
a cena que segue é a do final da peça com Cristina fazendo a dança de 
Shiva, dança da transformação, como a dizer que talvez o que é próprio 
da construção da alteridade, esse eterno movimento de afetação de fluxos 
entre pessoas e coisas que correspondem, em Latour (2008), aos processos 
de mediação ou tradução. 
 Para Latour, o que chamamos de “sociedade” nada mais seria que 
uma espécie de configuração estabilizada de elementos e forças diversas 
que indicam menos domínio próprio ou uma realidade acabada do que um 
estado de coisas em constante mudança. O que seria próprio da experiência 
do social são a diferença, o movimento permanente de recombinação 
e reordenamento. É disso que trata a mediação ou tradução: conexões e 
transformações de elementos diversos formadas por pessoas e por coisas e 
que vão para Latour constituir o que ele chamou de “redes sociotécnicas”, 
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formadas por atores humanos e não humanos. A própria noção de 
alteridade, que implica uma experiência construída coletivamente, pode ser 
considerada algo que resulta, nessa perspectiva, de processos de mediação 
ou tradução.

Obra de arte como dispositivo 

 Disso resulta que a observação de práticas artísticas que discutem 
questões como, por exemplo, alteridade e experiência urbana, parece ser um 
exemplo de como a arte pode ser um lugar de observação desses fenômenos 
de mediação ou tradução. A arte, como outras instâncias do social, participa 
não apenas das reflexões em torno desses e de outros temas, mas também 
forja os modos como os percebemos e vivemos. Em outras palavras, produz 
também alteridade. 
 Partindo dessa premissa, consideramos que as práticas artísticas 
parecem remeter duplamente a processos de produção subjetiva na 
atualidade: por um lado, investigam os modos de constituição de modos 
de vida; por outro, constituem elas mesmas a expressão de um modo de 
vida e de uma visão de mundo, como bem observou Rancière7 (2009). 
Fazendo isso, tais práticas não podem ser vistas apenas como produção 
de objetos para contemplação, mas como uma operação de mobilização e 
transformação de fragmentos da experiência do sensível e ao mesmo tempo 
como prática cultural e de produção de sentido para a experiência social.
 Compreender a obra de arte não apenas como objeto para 
contemplação, mas também como espaço de articulação de forças ou 
como uma operação de mediação, ou seja, como um processo capaz de 
articular elementos e forças que, uma vez conectados uns aos outros, são 
transformados por afetação recíproca, significa não apenas percebê-la em 
sua dimensão mais imediata (materialidade), mas também como dispositivo 
que articula distintos elementos de forma a produzir determinado efeito 
estético, um máquina produtora de encontros em que a obra se torna ela 
própria rede de relações, espaço de mediação.
 Chamam a atenção no espetáculo Otro não apenas os modos de 
construção da obra e sua abordagem. É marcante também seu vigor cênico 

7. Como observa Jaques Rancière (2009), as maneiras de produzir obras, de definir 
seus temas e condições de produção, visibilidade e circulação apontam para a 
condição da arte como experiência social e fato da cultura.
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e sua organicidade. Isso sugere que o espetáculo se estrutura a partir de um 
complexo e dinâmico jogo entre forma e conteúdo e que é por meio dessa 
dinâmica que ele retira a intensidade de seu efeito estético e discursivo. Uma 
cena onde se pode observar isso é a das cadeiras. 
Cristina está com Denise no palco. Com sua formação em dança, Cristina 
ensina a Denise uma coreografia com a cadeira. Denise, atriz, tenta, 
meio desajeitada, repetir os movimentos de Cristina. Mais um jogo com 
a alteridade. A cada erro, Cristina, impaciente, faz Denise recomeçar, por 
muitas e muitas vezes e em tom ríspido. Até que Denise pega o jeito, o código 
e o saber que não é o dela, é de Cristina. 
 Nesse momento, Denise, dançando, começa a contar a história 
de seu avô (dela ou de alguém?) que era russo e emigrou para Nova York. 
Ela então vai fazendo a coreografia e contando ao mesmo tempo como 
um dos filhos do emigrante, um marinheiro, teria vindo parar no Brasil e, 
como ele, seu pai (dela ou de alguém?), teria lhe ensinado boas maneiras, 
a importância do amor etc. De repente, os demais atores vão entrando um 
por um na cena, cada um carregando um objeto (vaso, ventilador, outra 
cadeira, caixa de som) e vão se “encaixando” na coreografia, repetindo-a 
todos juntos e fazendo-a ganhar a proporção da cena de um musical. Os 
movimentos ritmados vão ganhando volume e intensidade. No auge da 
cena, vemos todos os artistas dançando ao mesmo tempo e Denise a cantar 
trechos de “All together now”, dos Beatlles.
 A cena é inusitada. Mas o que chama a atenção não é tanto o forte 
efeito que produz, mas o modo como é produzido esse efeito. A cena das 
cadeiras, como as demais cenas do espetáculo, se sucede em ritmo célere, 
mas sempre cadenciado, evidenciando que o rigor na interpretação e o 
timing são também condições para a qualidade do espetáculo, que está longe 
de ser improvisado em sua estrutura. Fica claro na cena das cadeiras o que 
ela implica em termos de combinação de formas expressivas para produção 
de uma cena que, além de ser um misto de dança, performance e musical, 
alia criatividade e rigor técnico. A cena evidencia assim um funcionamento 
maquínico que atravessa todo o espetáculo. Uma forma-organização que 
une, conecta e transforma tudo o que enreda para produzir curiosos efeitos 
estéticos e discursivos. 
 Esse funcionamento parece ser sintetizado por meio da cena do 
escâner. Nessa cena, Enrique aparece sozinho de pé no fundo do palco 
com um laptop a seus pés. A luz do palco diminui e sobe uma música 
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instrumental suave. Ele se baixa sem dobrar as pernas e abre o laptop. Na 
tela do computador aparece a imagem de um pé descalço que se sobrepõe ao 
pé calçado de Enrique. Ele então pega o laptop e vai elevando-o lentamente. 
Nesse momento, o computador começa a desnudá-lo como numa 
varredura de escâner: à medida que Enrique sobe o laptop com as mãos, 
os movimentos vão revelando na tela, em sincronia perfeita, as partes sem 
roupa de seu próprio corpo. Quando chega à altura da cabeça, porém, já 
não é mais o rosto de Enrique que aparece, mas o de Renato. Este então 
entra em cena, se aproxima de Enrique, lhe dá um beijo no rosto e toma seu 
lugar. Sai Enrique e entra Raquel por trás de Renato. Ela pega o laptop de 
suas mãos e, por trás dele, vai descendo-o lentamente. Só que o que aparece 
na tela já não é o corpo de Renato, mas o dela, desnudo, da cabeça aos pés.
 A cena arranca elogios da plateia. Tanto por sua beleza plástica 
quanto pela metáfora que enseja uma série de reflexões, algumas das quais 
me fizeram repassar num flash as análises goffmanianas da representação 
do eu na vida cotidiana: na experiência do encontro, até que ponto é 
possível desvelar a si mesmo e o outro? Ou então perguntar o que é isso de 
que somos feitos. Intenções? Pedaços de nós, das coisas, do outro? 
 Essa profusão de efeitos estéticos e subjetivos que atravessa todo 
o espetáculo, resultante das mediações entre teatro, dança, performance, 
tecnologia, encontro com estranhos, situações do cotidiano e narrativas 
de alteridade, é que me permite abordar agora, frontalmente, seu aspecto 
maquínico de dispositivo. 
Como argumento aqui, a arte é um campo rico para observação e análise 
dos fenômenos da comunicação e da cultura. Como observa Jaques Rancière 
(2009), as maneiras de produzir obras, de definir seus temas e condições de 
produção, visibilidade e circulação apontam para a condição da arte como 
experiência social e fato da cultura. Como tal, chamam a atenção certas 
práticas e obras artísticas contemporâneas que desorganizam não apenas 
nossas concepções de arte, de fruição, mas também nossa percepção dos 
temas e questões de que tratam. 
 Como muitas produções contemporâneas, o Otro não deve ser visto 
apenas como mero espetáculo. Sua singularidade enquanto obra está em ser 
um dispositivo produtor de relações. Ele não se esgota, portanto, na fruição 
imediata enquanto trabalho de arte nem na construção de sua linguagem 
cênica. É, a um só tempo, dispositivo e rede com múltiplas combinações. 
 A noção de dispositivo e de rede vem se tornando muito recorrente 
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para tratar de certas obras e práticas artísticas contemporâneas que se 
lançam em pesquisas que mobilizam diversos elementos (materiologias, 
questões, saberes, contextos, práticas e discursos sociais) sem, porém, 
situá-los no campo da representação. Anne-Marie Duguet, ao tratar das 
videoinstalações, por exemplo, fala do dispositivo não apenas como algo 
que caracterizaria certas obras contemporâneas, mas também como 
sintoma de mudanças na própria arte. Para a autora, certas práticas como 
a videoinstalação parecem desejar evidenciar no corpo da própria obra os 
sistemas que a constituem e que estão presentes também nas narrativas 
que apresentam. Ou seja, elas produzem narrativas evidenciando os modos 
da sua produção discursiva. É nesse momento que se torna importante 
para Duguet a noção de dispositivo. 
 Para a autora, o dispositivo seria ao mesmo tempo “máquina 
e maquinação”, um sistema cujo objetivo é produzir efeitos específicos 
(Duguet in Maciel, 2009, p. 55). O dispositivo não seria um objeto ou uma 
organização técnica, e sim uma organização que “faz máquina”, ou seja, 
que articula “diferentes instâncias enunciadoras e figurativas e que inclui 
tanto situações institucionais quanto processos de percepção” (ibidem).
 Nesse sentido, vejo o termo dispositivo particularmente próximo da 
noção deleuziana de “agenciamento maquínico” (1977), que em Deleuze e 
Guattari ganha um tom um pouco menos específico. Para Deleuze, a ideia 
de dispositivo, inspirada em Foucault, remeteria à noção de agenciamento, 
que para eles seriam modos coletivos de enunciação e ao mesmo tempo 
agenciamentos maquínicos de desejo (DELEUZE, GUATTARI, 1977, p. 
118). Para esses autores, o agenciamento seria uma espécie de conjunto 
de engrenagens conectivas que permitem a formalização de lógicas 
sociais e discursivas em torno das quais se organizam coisas, pessoas e 
ações. É com essa natureza maquínica do agenciamento, própria dessa 
concepção de dispositivo, que irei trabalhar a partir daqui. É com base 
nessa visão, inclusive, que vejo a obra de arte como dispositivo e também 
como “máquina estética”, termo que usei para discutir trabalhos como os 
da artista americana Laurie Anderson (Gonçalves, 2006) e que acredito 
também fazer sentido para analisar trabalhos do Coletivo Improviso, como 
Otro.
 Essas “máquinas” com capacidade de fazer reverberar em nós 
seus efeitos criadores, muitas vezes engajando-nos e fazendo-nos criar 
também, são percebidas por diversos autores. Consuelo Lins, que pesquisa 
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e atua na área do documentário, vê, por exemplo, a presença desse tipo de 
organização do dispositivo em trabalhos de artistas como a dupla suíço-
brasileira Maurício Dias & Walter Riedweg (Lins, 2007) e também em 
certos trabalhos de Cao Guimarães, particularmente em Rua de mão dupla 
(Lins in Maciel, 2009). 
 Lins percebe o trânsito que esses artistas fazem entre arte 
contemporânea e documentário para realizarem seus trabalhos sobre 
alteridade através do que ela chamou de “dispositivo relacional” (Lins, 
2007), que seria uma espécie de máquina de produção de encontros e 
de relações. Ela mostra como para esses artistas a obra não se reduz nem 
ao suporte vídeo nem à linguagem do documentário, mas se constitui no 
cruzamento entre ambos. Finalmente, é por seus diversos cruzamentos que 
vejo Otro fazer suas “maquinações” e funcionar como “máquina estética”, 
dispositivo produtor de relações e de efeitos estéticos criadores.
 É apoiado nessa premissa que argumento que Otro dá a ver formas 
de contaminação entre campos de saber e da arte e mecanismos que são 
usados para descrever processos de produção subjetiva como a experiência 
de alteridade. De fato, no espetáculo, modos de ser e de estar na cidade 
aparecem não só colados a pessoas, mas também a memórias, objetos, 
situações, lugares, discursos e práticas sociais. Nele, a mesma operação 
que mobiliza elementos tão distintos desarruma também fronteiras entre 
linguagens e formas expressivas para desarrumar nossa própria percepção 
do que seja arte, a experiência de alteridade e, num âmbito mais amplo, 
a nossa experiência urbana. Em Otro, encontros com estranhos, teatro, 
performance, dança e imagem são “traduzidos”, como diria Latour, no 
interior de um dispositivo que evidencia a matéria densa de que somos 
feitos e, no mesmo lance, nos inclui e transforma também.
 Logo na primeira vez em que assisti ao espetáculo tive a impressão 
de que estava diante de uma organização desse tipo e que era possível fazer 
reflexões importantes para o campo da comunicação. Como dispositivo, 
o espetáculo evidencia não só a construção de múltiplas narrativas, 
mas também as redes de sentido nas quais a alteridade se inscreve como 
experiência social e não apenas individual. Por exemplo, a cidade como 
rede formada por atores humanos e não humanos (serviços, espaços, 
transportes, bares, teatros, publicidade, celulares, laptops etc.). 
 Assistindo a Otro foi possível perceber, por um lado, como a alteridade 
é discutida e apresentada. Distintas linguagens artísticas são convocadas e 
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articuladas para dar conta da complexidade das redes de relações sociais e 
subjetivas que formam a experiência de alteridade. Por outro, como tentei 
demonstrar com a descrição de algumas cenas, é possível observar que o 
espetáculo se realiza por meio de um processo em que o objeto alteridade 
emerge a partir de um híbrido que é, a um só tempo, investigação e 
intervenção artística, social e de comunicação. Daí a proposição de que 
muito das obras e dos processos contemporâneos pode ser entendido como 
máquinas estéticas, cujos “produtos” permitem traçar mapas de processos 
subjetivos de nosso presente (modos de vida e visões de mundo).
 Na medida em que ausculta as experiências cotidianas –  que 
nos constituem e transformam –  e tomando ao mesmo tempo essas 
experiências como material para criação, a arte, como qualquer instância 
da experiência social, torna-se capaz de “capturar pedaços do caos em que 
vivemos em uma moldura”, como dizem Deleuze e Guattari (1992, p. 264). 
Ou seja, pode recortar pedaços de configurações da vida social para formar 
“imagens” sensíveis dessas configurações, retratos que permitem melhor 
compreender o estatuto de experiências como alteridade, perda, amor, 
felicidade, comunicação, dentre tantas outras, hoje. 
 Por isso mesmo, vejo Otro como fazendo parte desse movimento de 
captura sensível do socius, particularmente de nossas formas de encontro 
e de ser outro hoje, no que isso tem de local e global, de humano e não 
humano, de objetivo e subjetivo, de poético e de estético. O trabalho é uma 
das muitas entradas para observarmos e refletirmos sobre essas questões. 
Finalmente, Otro me pareceu um belo exemplo de dispositivo, em que a 
obra deixa de ser vista apenas como processo ou objeto para contemplação 
e passa a ser percebida também como conjunto heterogêneo de ações 
surgidas de operações de mediação ou de tradução –  no sentido empregado 
por Latour. Mediações e mudanças que, à medida que ocorrem, vazam e 
provocam outras tantas.
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 O bardo é ao mesmo tempo um contador 
de histórias e também um enciclopedista oral.

Erick Havelock

 O escritor Manuel Antonio de Almeida conta, num romance-
crônica da chegada da corte portuguesa ao Brasil, como os narradores 
anônimos das “espirituosas sociedades” do Rio de Janeiro da época criam 
suas histórias a partir da experiência comum, que “caminha de boca 
em boca” (ALMEIDA, 2005, p. 209-215; BENJAMIN, 1989, p. 386). As 
narrativas saem dos fuxicos das comadres de mantilha na hora da missa, 
cruzam o Canto dos Meirinhos, conhecido centro produtor e divulgador 
de notícias da corte, percorrem as ruas estreitas e calçadas de pedra que 
levam até o Paço, onde os funcionários da ucharia comentam as novidades 
de bastidores da família real e também da sorte das pessoas comuns. 
Nos parques, jovens saem em patuscada com suas rabecas cantando 
modinhas; animadores de festa apresentam números de imitação de 
bichos nas reuniões do povo e da pequena burguesia; em procissões ao ar 
livre, crianças encenam trechos da história sagrada, enquanto mestres de 
reza e de escola perambulam de casa em casa ensinando o catecismo e 
as primeiras letras, com recitações ritmadas em voz alta. Se, como afirma 
Robert Darnton, “toda era foi uma era da informação” (2005, p. 40), no 
Rio de Janeiro de Dom João VI são as performances públicas e privadas, 
vocalizadas e gesticuladas, que dão o tom de um circuito de comunicação 
em rede, atravessador e constituinte das paisagens urbanas. A urbe se 
desenha nas práticas sociais de seus habitantes, que imprimem sentido ao 
território.

A obra de Almeida começa a ser escrita no ano de 1852 e funciona 
como relato memorial da sociedade carioca do “tempo do Rei” e dos 
costumes ligados à tradição, numa cidade ainda de dimensões territoriais 
e simbólicas típicas de uma comunidade aldeã. No mesmo decênio de 
1850, quando o livro de Almeida é lançado, ocorre um fato curioso, que 
aparentemente destoa da cartografia simbólica das materialidades e 
práticas de comunicação, que o cronista carioca do início do Novecentos 
tece sobre os anos que precedem o ato de narrar. Seu amigo Machado 
de Assis (2011, p. 44-53) publica uma crítica no Correio Mercantil, em 
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que anuncia uma revolução na forma de expressar o pensamento e “de 
propagar e perpetuar a ideia”. Machado já reconhece, nessa “época das 
regenerações” que antecede em meio século as reformas urbanas de 
Pereira Passos, a emergência de uma modernidade construída por uma 
ordem republicana precoce: a “república das letras”, impulsionada pelo 
jornal como medium, “alavanca” e “sintoma” dos novos tempos. A crítica, 
aliás, é dedicada “ao Sr. Dr. Manuel Antonio de Almeida”, de quem o mais 
expressivo de nossos literatos havia sido aprendiz de tipógrafo. Enquanto o 
autor das Memórias de um sargento de milícias dá a ler a cidade como grande 
narrativa oralizada que deixa suas marcas simbólicas no espaço material 
da urbe incipiente, Machado antevê a incorporação da mídia impressa no 
cotidiano da cidade, transformada em “tribuna comum, aberta à família 
universal”, numa alusão ao potencial que enxerga nesta tecnologia do 
“espírito moderno” de atrair, inclusive, o leitor popular. Quatro décadas, 
portanto, separam o Reino da Oralidade de Almeida da República das Letras 
de Machado, curiosa e coincidentemente contemporâneos, ao menos no 
tempo de narrar. Todavia, considerada a curta distância entre os dois tempos 
narrados – a primeira década do Novecentos e a metade deste século – não 
se podem evitar os questionamentos: Teriam as paisagens urbanas da 
capital fluminense incorporado tão rapidamente, e no ritmo frenético das 
inovações do vibrante século XIX, novas práticas de comunicação trazidas 
pela imprensa? Seria a obra de Almeida, em que as poucas referências à 
palavra impressa se relacionam principalmente aos atos administrativos do 
governo real, um lembrete à insistência e à permanência dos modos orais 
de processamento da informação, concomitantes ao aparecimento dos 
jornais? Ou teria Machado de Assis dedicado o seu artigo de jornal ao colega 
tipógrafo na tentativa de convencê-lo de que, enfim, chegara a hora “desta 
grande epopeia da vida íntima dos povos, sempre palpitante de ideias” que 
a imprensa fazia aperfeiçoar e desenvolver? Estaria Machado inaugurando, 
ele próprio, a nossa Modernidade nos moldes da matriz francesa, de onde 
vêm os ideais de civilização fortemente ancorados na larga difusão dos 
impressos?
 Uma história social e cultural dos meios e modos de comunicação 
nos ambientes urbanos do Brasil, principalmente os da cidade do Rio de 
Janeiro, que durante muito tempo se constitui no centro aglutinador 
das referências políticas, sociais e culturais para o restante do país, tem 
apontado para o fim do século XIX e, sobretudo, para as primeiras décadas 
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do XX como o momento em que os periódicos alcançam maior popularidade 
no cotidiano da vida da metrópole. O espírito visionário de Machado de 
Assis, expresso no artigo de jornal de 1852, teve que esperar a República de 
Deodoro para comprovar a potência revolucionária da república das letras. 
Impulsionadas pelas inovações tecnológicas e pelos recursos avançados 
de impressão, além de estratégias de inclusão de um público mais vasto 
através dos índices de oralidade presentes nas materialidades e tipologias de 
texto e imagem, dentre outros fatores, as folhas impressas da Belle Époque 
contribuem, junto ao cinematógrafo e à fotografia, para a inserção definitiva 
da comunicação mediada pela técnica na geografia urbana1. Anunciadas 
aos gritos pelos arautos, como os pequenos jornaleiros capturados pelas 
lentes de Marc Ferrez, as narrativas do cotidiano obedecem, finalmente, “à 
lei eterna, à faculdade radical do espírito humano, [que] é o movimento” 
(ASSIS, 2011, p. 49): ganham as ruas, os olhos e os ouvidos de cada vez mais 
gente, transmutam-se em gestos, percorrem os cafés, as esquinas, tomam 
assento nos novos bondes elétricos e nos de tração animal. Novamente, a 
cidade vive a comunicação em rede; desta vez, entretanto, com ingredientes 
a mais: a palavra e a imagem midiatizadas. 
 Já no fim da Belle Époque, os primeiros sons da radiodifusão 
invadem o território da capital republicana, causam estranhamento na 
população e atraem a atenção de cientistas que, à semelhança de um 
Machado deslumbrado com “a literatura universal, altamente democrática, 
reproduzida todos os dias”, veem na nova tecnologia de transmissão de 
sinais sonoros a distância mais uma “reação do espírito humano” (ASSIS, 
2011, p. 48). Outorga-se ao meio de comunicação, ainda uma vez, a 
condição de mito redentor do popular face ao estreitamento e à limitação 
que as palavras escrita e impressa exercem sobre o grande público, apesar 
de já haverem transformado boa parte dele em audiência. Olhando em 
perspectiva em direção ao passado, vê-se que o território urbano, qual um 
palco do teatro das mídias, era e é um cenário mutante a cada ato da peça 
épica da comunicação. Dos alto-falantes instalados no parque da exposição 
comemorativa do centenário da Independência à bricolagem técnica 
incentivada por Roquette Pinto para a captação das ondas eletromagnéticas, 

1. Sobre as transformações ocorridas na cidade do Rio de Janeiro e sua relação 
com as tecnologias, meios e regimes de comunicação, ver BARBOSA (2007a), 
SEVCENKO (1998; 2003) e SÜSSEKIND (1987), listados nas Referências 
Bibliográficas do fim deste artigo.  
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a cidade aos poucos se transforma num grande campo acústico, formador 
de paisagens sonoras espalhadas do centro à periferia. Ganha, logo em 
seguida, uma nova “dimensão imaginária” (BARBOSA, 2007a, p. 176-
177), desta vez com a televisão adentrando os espaços públicos e privados e 
contribuindo com novas formas de sociabilidade na complexa rede urbana 
de produção de sentido, agora ampliada pela conjunção da pequena e da 
grande tela, além da imagética da fotografia e das letras impressas. Embora 
a técnica, sozinha, “não determine a sociedade” (BARBOSA, 2007b, p. 93) 
e “a Comunicação não se reduza a uma visão ‘midiacêntrica’ do mundo” 
(SODRÉ, 2002, p. 233), uma perspectiva da presença dos meios nas 
relações entre os sujeitos que compõem a paisagem urbana, tecida na longa 
duração, é capaz de revelar sua importância na construção mimética do 
real, no que ele tem de material e de simbólico.   
 

Uma mitologia urbana: a cidade performática

Há algo de épico na cidade, essa imensa ágora onde o homem, ser 
da representação e artífice da técnica, transforma o espaço numa grande 
narrativa dramática do nomos e do ethos sociais, dos costumes e hábitos 
comuns e dos sentimentos e reações particulares às regras e padrões de 
comportamento (ARISTOTE, 1990, p. 88; HAVELOCK, 1986, p. 81). 
Desde a formação das primeiras cidades, os espaços abertos, como a praça 
pública, foram se constituindo em lugares por excelência do ajuntamento 
humano e das trocas materiais e simbólicas. “Diga-se, aliás, que não por 
acaso os antigos gregos reuniam em uma única entidade, o deus Hermes, 
os atributos da comunicação (poder de falar e convencer, persuadir) e os 
do comércio” (MARTINO, 2011, p. 18-19). A personagem homérica que 
resiste ao tempo e transcende os espaços é a chave metodológica para uma 
etnografia dos meios e modos de comunicação, também na metrópole 
contemporânea:

O sedentarismo é posto em xeque. Hermes é o deus mensageiro, quer dizer, 
a mobilidade, a passagem, o contato com o exterior. Tem asas nas sandálias. 
Seu lugar é na porta, nas fronteiras, nos cruzamentos dos caminhos. Onde, 
então, encontrá-lo, senão em todos os lugares, movimento puro num 
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espaço que ele não cessa de abrir? [Um espaço] que ele corre e percorre em 
todos os sentidos, ávido de encontros, de relações (BLANQUART, 1998, p. 
48).

É assim que o centro do Rio de Janeiro se abre como uma 
espécie de relevo midiático, quando se trata de fazer uma arqueologia 
dos fenômenos da comunicação de rua. A observação participante das 
performances públicas, em pontos dispersos desta grande área recortada 
para análise, aponta para sociabilidades urdidas em tecnologias e regimes 
de processamento da informação remediadores tanto dos sentidos quanto 
das capacidades e habilidades dos sujeitos que transformam territórios em 
lugares. Ir ao encontro destes indivíduos que se dispersam e se reúnem o 
tempo todo no espaço-tempo urbano é comprovar, primeiramente, o que há 
de humano na técnica, produto do trabalho de transformação da matéria, 
da intelecção, da criatividade e da memória de um corpo e um espírito, 
em movimento constante. Evidencia-se, também, a necessidade narrativa 
do homem como ser da representação, desejoso de encontrar sentido na 
discordância do mundo, ao se apresentar ao outro e com ele dialogar. 

No processo histórico que fez surgir a metrópole contemporânea, 
antigas e novas paisagens comunicacionais, algumas já legitimadas e outras 
em construção, mantêm ainda a forma circular dos antigos ajuntamentos 
humanos, das assembleias helênicas a céu aberto e das reuniões ritualísticas 
das sociedades ágrafas. Com a diferença que, desta vez, as escrituras várias 
da imagem, da letra e dos bits digitais atravessam os pontos de aglomeração 
e imprimem novo estatuto às trocas predominantemente oralizadas que 
ali persistem e nas formas narrativas em que se dão tais intercâmbios. A 
mensagem, entendida como conteúdo da produção e da circulação da 
informação, varia da retórica política, seja ela partidária ou ligada aos 
movimentos sociais, à persuasão publicitária, da expressão artística e 
estética à função fática da linguagem. Num cenário que mistura formas 
herdadas da arquitetura colonial com as linhas retas do traçado moderno 
das reformas de Pereira Passos, os microcentros simbólicos da comunicação 
se multiplicam em materialidades, gêneros e práticas do discurso. Do 
Buraco do Lume ao Largo da Carioca, e desta grande praça até a Saara, 
região do comércio popular carioca, um trajeto relativamente curto é 
capaz de desvelar permanências e transitoriedades dos modos oralizados de 
comunicação no território urbano.
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Além dos tradicionais e conhecidos pontos de manifestação 
política, como a praça da Cinelândia e as escadarias da Assembleia 
Legislativa, um encontro semanal de políticos, militantes e simpatizantes 
do Partido Socialismo e Liberdade transforma um dos cantos da praça 
Mário Lago, popularmente conhecida como Buraco do Lume, em extensão 
do parlamento. O cenário, montado toda sexta-feira na hora do almoço, 
consiste num banner esticado de uma árvore a outra com o nome do 
partido, cartazes com palavras de ordem e frases de efeito pendurados em 
varais e fixados em cavaletes próximos ao “palco”, onde uma pequena 
caixa de madeira funciona como palanque para os discursos, uns mais, 
outros menos inflamados. Ali se discutem assuntos transformados em 
acontecimentos pela grande mídia ou a atuação dos parlamentares nas 
respectivas casas legislativas. O clima de comício se percebe na alternância 
dos intérpretes no palanquinho, na vocalidade e no gestual retóricos, 
além de transparecer na intenção didática dos palestrantes em verter, 
para a linguagem e o pensamento oralizados, os temas a serem lançados 
à audiência congregada no lugar. A atualidade das pautas, a periodicidade 
do encontro e o caráter ritualístico da reunião fazem lembrar, e muito, a 
praça da assembleia homérica que, “em seu estado primitivo [já] era, acima 
de tudo, um lugar destinado à palavra” (MUMFORD, 2008, p. 179), ainda 
que os atores políticos da contemporaneidade prefiram não fazer uso de um 
anfiteatro, bem à moda da Antiguidade Clássica, posicionado do outro lado 
da Praça Mário Lago, e ocioso durante a reunião pública socialista. Em pé, 
sobre o calçamento público, os intérpretes políticos do Rio da atualidade 
colocam-se no mesmo nível da audiência (nota-se que o pequeno palanque 
não ultrapassa 30 centímetros de altura). Desta maneira, retomam-se os 
princípios fundadores da vida das cidades, que “começara na Grécia como 
uma conversa animada”, fornecendo à audiência em volta do palco a 
sensação de participar ativamente do “drama urbano” (MUMFORD, 2008, 
p. 236). 

Os índices de oralidade, entretanto, não param por aí. O discurso 
é tecnologizado e amplificado pelos alto-falantes de um carrinho de som, 
estrategicamente posicionado no meio da pequena multidão. O dispositivo 
reforça o caráter persuasivo da linguagem na comunicação interpessoal 
que, “mesmo no nível eletrônico, ainda é um ‘talk show’” (HAVELOCK, 
1986, p. 63). Se este raciocínio de Erick Havelock diz respeito às mídias 
sonora e audiovisual de massa, quando a relação de alteridade opera em 
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regime de ausência, mais eficaz se torna a impressão dialógica quando 
o intérprete é também presença física no auditório. O “nervo acústico” 
do carrinho de som, ao ampliar a palavra e remediar a limitação de seu 
alcance, cumpre a função de congregar os passantes ao debate político e 
inseri-los numa paisagem sonora particular. Delimitado o espaço-tempo 
da performance retórica, a voz humana tecnologizada dramaticamente 
passa a lutar por perspectiva “em uma população de sons superdensa”, 
na “ampla faixa de ruído” que cerca a praça. Para cumprir com o efeito 
retórico da palavra oralizada e dos gestos que a acompanham, é preciso que 
ela se torne “figura” no barulhento “fundo” da paisagem sonora do centro 
da metrópole (SHAFER, 2001, p. 71-72).

A estratégia se repete ao longo das ruas e vielas do comércio 
popular. Do outro lado da Avenida Rio Branco, no calçadão da Rua 
Uruguaiana – pórtico para o emaranhado de ruas que compõe a região 
da Saara – vendedores ambulantes de cartões telefônicos, em vez de asas 
nas sandálias, movimentam-se de um lado a outro do caminho de pedras, 
munidos de um avental com repartições para diferentes modalidades do 
produto, um microfone auricular e um pequeno alto-falante preso à cintura. 
A tecnologia, formada pelo sistema que reúne o aparelho, suas funções de 
reprodução e amplificação da voz humana e o mecanismo de energia a pilha 
que o sustenta por determinado tempo de elocução, é conhecida como “kit 
professor” e vendida em lojas especializadas do centro da cidade. Forma, 
com o intérprete, um corpo-meio habitado pela lógica do processamento 
oralizado da informação: conjuga tempo e espaço no presente performático, 
faz o som se unir à imagem e a palavra ao gesto, a ponto de transformar-
se em prótese quase imperceptível de um suporte da comunicação em 
movimento. A transparência e o imediatismo da elocução, que é tátil 
porque reúne numa só “materialidade” os múltiplos sentidos humanos 
estendidos, chegam a mascarar o caráter midiático do sistema. Na medida 
em que o intérprete se aproxima do interlocutor, depois de o transeunte ser 
chamado à distância pela voz e o gesto ampliados do vendedor ambulante, 
diminui também a sensação de mediação e o contato direto para a venda 
do produto transforma novamente a mídia em sujeito. Não se poderia 
localizar, nessa mistura de interação com interatividade, uma metonímia 
da oralidade nos meios elétrico-eletrônicos da comunicação, no que ela 
tem de permanente em seu percurso histórico, da Grécia homérica às ruas 
da cidade contemporânea? O sistema que “não cessa de abrir espaços” na 
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multidão é, pois, “movimento puro”, “ávido de encontros, de relações”, 
como bem descreveu Paul Blanquart, na conjunção entre informação e 
comércio. Homero traz Hermes de volta à metrópole, na alquimia dos meios 
e mediações. 

O sistema se prolifera na via pública e alcança o Camelódromo. Do 
lado de fora do complexo comercial, um vendedor de antenas televisivas 
também não abre mão do “kit professor” para chamar os passantes e 
congregá-los em torno de uma espécie de sala de estar que montou na rua. 
A televisão, cuja tela exibe cenas do cotidiano midiático melhoradas pela 
“alta definição” gerada pelo produto vendido a 30 reais, ocupa o centro do 
cenário, suspensa sobre uma mesa. Como parte da estratégia retórica de 
venda, o ambulante circula em volta do aparelho e das antenas contando 
pequenas anedotas de fregueses que adquiriram o dispositivo. Quando 
um dos compradores potenciais se aproxima, o diálogo entre os dois é 
ampliado pelo microfone e o alto-falante, e os transeuntes alcançados pelo 
campo sonoro e gestual participam também da conversa. Produz-se uma 
confluência narrativa oralizada entre o que se passa naquele momento na 
tela, a historieta dramatizada pelo camelô e os feedbacks dos fregueses que 
entram em conversação com ele e, por extensão, com a audiência fluida 
que se forma no lugar. O estatuto oral torna-se ainda mais evidente quando 
o ambulante vocaliza “a bula” do produto, inexistente na embalagem que 
o acompanha, mas presente na performance: a memória presa ao corpo e 
transformada em elocução dramática faz do camelô um manual vivo de 
instruções da antena e seus termos de garantia, que passam a ser descritos 
em voz alta. Na medida em que os grupos se formam e se dispersam, o 
texto é atualizado com base numa estrutura já definida, típico recurso da 
mnemotécnica dos bardos e menestréis, calcado na linguagem formular.      

Dentro do Camelódromo, as tendas se espremem em ruelas quentes 
e apinhadas de gente, de um mercado ao mesmo tempo aberto e fechado, a 
microcidade dos eletrônicos no centro do Rio. Ali, o homem continua a se 
fundir à técnica, na superabundância de dispositivos à venda e no espaço 
reduzido das barracas, onde as pessoas se esbarram umas nas outras em 
busca de antigos e novos gadgets. Confirma-se a necessidade da tecnologia 
e o quanto as cidades, pela complexidade das trocas informacionais, 
reclamam cada vez mais a sua mediação na produção de sentido. No 
Camelódromo, talvez mais do que na vizinhança do comércio popular, 
experimenta-se o mito da tecnologia como “produtora da emancipação 
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de todos os homens, numa espécie de redenção”, em um “direcionamento 
aberto para o futuro [como] horizonte de expectativa”, que contribui para 
associar à contemporaneidade a ideia de era da “revolução tecnológica” 
e instaurar, mais uma vez, a noção de ruptura no processo histórico do 
fazer humano e social (BARBOSA, 2007b, p. 93-96). Telefones celulares, 
que tocam e vibram o tempo todo, inauguram espaços-tempos privados 
e públicos de conversação, em que se configuram pequenas narrativas, 
numa vocalidade que é ao mesmo tempo gestual, móvel e efêmera. Há quem 
negocie um produto com o comerciante, conferindo nos I’s e smartphones 
os preços da concorrência na plataforma digital e hipermídia, amparados 
na convergência de imagem, texto e design gráfico, exibidos na microtela.  

As mídias se multiplicam e, com elas, a percepção de mundo e os 
códigos de comportamento da experiência oral, em circularidade com 
outras tecnologias da inteligência, na fabricação das paisagens urbanas. 
O caminho pelas ruas que levam até a Saara não obedece à ordem linear 
de uma Avenida Rio Branco ou de uma Cinelândia, territórios abertos 
mais propícios ao trânsito fluido e rápido e à contemplação do olhar em 
perspectiva. No centro do Rio de Janeiro, o raciocínio simétrico, uniforme 
e ordenador que “regenerou” parte do território urbano sob a influência 
das tecnologias da escrita e da impressão, na Modernidade2, convive, hoje, 
com vestígios da tradição colonial, revividos no être ensemble dos tempos 
pós-modernos (MAFFESOLI, 2009, p. 15).  Quando se embrenha pelas 
ruas estreitas e carregadas de gente, objetos, sons e cores, a lógica da 
travessia é oral: guia-se pela tactilidade acústico-gestual da performance 
dos vendedores, contratados para fisgar a clientela no meio da rua. As peças 
publicitárias que interpretam repetem frases de efeito rimadas e ritmadas, 
aforismos do repertório popular, em linguagem sintética e conteúdos da 
ação humana. 

O caminho é tortuoso e, na maioria das vezes, tem-se a impressão 
de estar andando em círculos, indo e voltando numa mesma viela, jogando-
se de um lado a outro das lojas, apanhado pela movimentação em torno 
das bancas de roupas que, num instante, se enchem de fregueses a revirar 

2. A respeito, ver FERRÃO NETO, José Cardoso. Geografia letrada e a Belle Époque 
carioca. In: ______. “Mídia, oralidade e letramento no Brasil: vestígios de um 
mundo dado a ler”. Tese (Doutorado). Universidade Federal Fluminense, Instituto 
de Arte e Comunicação Social, 2010, p. 138-207.
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os produtos da promoção repentina. Ao redor dos objetos expostos, pessoas 
desconhecidas entram em contato, trocam experiências e argumentos, 
antes de dar continuidade à odisseia das compras. Demarcam-se 
espacialidades novas e improvisadas, na mobilidade dos cruzamentos e 
interseções que originam percursos em rede, hipertextualmente forjados 
pelas escrituras dos corpos no território labiríntico. A paisagem é o espaço 
do corpo e de suas extensões. “Eu quero cabelos, eu quero cabelos, lá na 
loja... eu compro os meus cabelos”, ecoa pelas ruas a voz estridente, 
gravada em um jingle produzido artesanalmente pela rádio corneta, na 
antiga e conhecida melodia da canção “Índia”, de Cascatinha e Inhana. 
A Saara é o espaço do vestuário, que estende a pele; das ferramentas e 
utensílios para o trabalho e a diversão, que estiram os órgãos e ampliam 
sua força e habilidade; da comida e da bebida, que dão sustentação ao 
corpo e aos sentidos e chamam ao carpe diem do “enraizamento dinâmico 
[a este mundo], na sua capacidade de mobilizar a energia para viver 
aqui e agora” (McLUHAN, 1997, p. 121; MAFFESOLI, 2009, p. 26-27). 
Manequins nas portas e nas calçadas dos estabelecimentos quase chegam 
às ruas, misturam-se com os fregueses, seus corpos inanimados ganham 
personalidade, são tocados, tornam-se objeto da imaginação e da inserção 
dos compradores em contextos narrativos possíveis; são confundidos, por 
vezes, com vendedores fantasiados, principalmente nas épocas de Natal, 
Copa do Mundo e Carnaval. Nesses períodos, em que se reintroduz o tempo 
cíclico oral do eterno retorno das estações, volta-se à Saara para munir-se 
dos objetos necessários ao cumprimento das cerimônias da vida comunal 
e, assim, reafirmar o caráter ritualístico da vida.  O passado, “campo da 
experiência”, é retomado e reatualizado no presente, à semelhança da 
gramática oralizada de uma programação televisiva, “que se repete [e] 
introduz uma temporalidade marcada inexoravelmente por novos começos 
(...). Instaura-se, portanto, o tempo ritual que é ao mesmo tempo rotina” 
(BARBOSA, 2007b, p. 96, 138). Um círculo e um devir constantes, diria 
Pierre Lévy (1993, p. 83), configurando o espaço-tempo oralizado.

Entre conclusões e aberturas

 “Meu viés é a tradição oral”, diz Harold Innis, “principalmente 
aquela refletida na civilização grega e na necessidade de retomar algo 
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de seu espírito” (2011, p. 285). A percepção de que a consciência oral 
estava sendo revivida nos anos 1950-60, influenciada pelas tecnologias 
audiovisuais da comunicação (HAVELOCK, 1986, p. 27-28), colocou 
em questão o caráter insistente dessa condição da experiência, na longa 
duração. Desvelar o jogo das continuidades, rupturas, atualizações e 
remediações da oralidade nas práticas humanas e detectar os pontos de 
interseção com os artefatos da técnica ainda se apresentam, todavia, 
como desafios. Porque a paisagem, onde tudo acontece, é por definição 
“o resultado de uma acumulação de tempos” (SANTOS, 2009, p. 54) e 
de estruturas mentais e sociais (BLANQUART, 1998, p. 7, 39). Assim, no 
momento histórico em que muitas águas parecem desaguar na foz de uma 
pós-modernidade, que é ao mesmo tempo processo e revolução, depara-se 
com uma questão não menos complexa: Que tipo de relato, de narrativa 
coerente e concordante, se poderia construir dos modos de comunicação no 
Rio de Janeiro contemporâneo, como fizeram outrora os cronistas e críticos 
das sociabilidades, meios e mediações na paisagem urbana?
 O terreno da reflexão é movediço e obedece à própria lógica do 
“frescor” e da “flexibilidade” dos regimes orais (INNIS, 2011, p. 70), que 
também regem as performances dos sujeitos da comunicação, num espaço 
público urbano em que a transitoriedade se tornou a marca da ação e da 
relação humanas. A cidade, no entanto, está carregada de vestígios dessa 
gramática do inesperado, do efêmero e do imediato dos encontros, que 
congregam audiências em palcos espalhados pelos espaços públicos.  A 
linguagem formular, utilizada pelos contadores de histórias dramatizadas 
do universo oral, se transmuta, ainda, nas formas de organização do espaço. 
Os microcentros simbólicos, abertos de improviso por artistas e vendedores, 
vão sendo adicionados no território urbano, um após o outro, numa espécie 
de fluxo conectivo ou parataxe (HAVELOCK, 1986, p. 76). Assemelham-se, 
desta maneira, à cadeia agregativa e situacional do pensamento oralizado 
e acabam por configurar uma paisagem maior de sons, gestos, letras e 
silêncios, que convida o viandante a se transformar em audiência e a 
participar das rodas performáticas como coautor das narrativas. 
 As materialidades, práticas e formas de publicização da comunicação 
no espaço urbano contemporâneo lembram um “estado de consciência” 
que Mikhaïl Bakhtin atribui à cultura popular e que resiste até hoje “sob 
uma forma oral”, pertencente ao “homem completamente inteiro: [de] 
pensamento, sentimentos e corpo”. O teórico russo da literatura chama essa 
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“estrutura de vida” de grammaire joyeuse, que rege um mundo rebaixado, 
terreno, onde os fenômenos – incluindo, aí, a comunicação – se encontram 
“em [permanente] estado de mudança, de metamorfose inacabada” 
(1970, p. 20-57). Uma concepção da ação humana transformadora do 
espaço que dialoga com a noção de presenteísmo pós-moderno de Michel 
Maffesoli, segundo o qual as sociedades contemporâneas reencontram o 
tempo da “estética relacional”, do “compartilhamento das paixões e das 
emoções coletivas” e da “vitalidade renovada” do “mundano”. Se, ainda, 
esta sociedade pós-moderna que habita as grandes cidades como o Rio de 
Janeiro “retorna às raízes [e] às tradições, no exercício das solidariedades 
cotidianas das forças primitivas” (2009, p. 18,20), é possível dizer, com 
certeza, que a oralidade é permanente. 
 Em um país historicamente forjado na herança de um “estilo barroco 
de colonização (...) que nos fez a nós mesmos (...) tão interiorizadamente 
deseuropeus como desíndios e desafros” (RIBEIRO, 2006, p. 63), para 
compor uma sociedade que passa da tradição à pós-modernidade com 
lampejos de modernização, não é exagero, então, concluir que somos 
oralizados por excelência. Os signos de um passado, um presente e um 
futuro, nesta condição insistente, estão ali, no centro do Rio contemporâneo, 
e podem ser observados nos meios e modos de comunicação que integram 
as performances e retóricas da rua. 
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