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Apresentação da organização
João Domingues

A

organização deste caderno didático é desdobramento de três edições
do curso de extensão intitulado “Direitos culturais e o direito à cidade –
Programa de formação permanente”. Esta é uma iniciativa que começa em 2015,
fruto da relação de diversas instituições: Curso de Pós-Graduação em Cultura e
Territorialidades da Universidade Federal Fluminense (UFF), Instituto de Pesquisa
e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Rede Rio Criança, a Organização Não Governamental “Se Essa Rua Fosse
Minha”, entre outras.
O curso “Direitos culturais e o direito à cidade” se propôs a ser um espaço de
formação e debate voltado para educadores sociais e outros agentes socioculturais
(docentes, artistas, ativistas etc.), em especial aos engajados em trabalhos com
população em situação de rua. No momento em que discutíamos algumas ações
e parcerias, entendemos que uma pergunta de fundo nos conectava: quais as
relações entre as lutas culturais e as lutas urbanas? Assim, entendemos que seria
interessante debater os conteúdos culturais das lutas urbanas e os conteúdos
urbanos das lutas culturais.
Os temas abordados no curso procuram ressaltar as formas de engajamento
dos atores sociais nas lutas pelo direito à cidade, assim como a ampliação da
perspectiva dos direitos humanos abarcando o campo da cultura. A partir dessa
conexão, procuramos contribuir para que os agentes que operam cotidianamente
no espaço público pudessem conhecer outras experiências, refletir e compartilhar
sobre as suas próprias.
No caso da cidade do Rio de Janeiro, nosso projeto dispõe uma atenção
especial. Diante das profundas mudanças que o espaço urbano carioca sofreu em
função da preparação para os grandes eventos desta década, muito pouco tem se
pensado sobre os efeitos desse processo nas relações culturais. Assim, procuramos
encontrar personagens citadinos que sofrem de maneira mais contundente os
efeitos desse projeto urbano mercantil, que opera ao mesmo tempo radicalizando a
transformação do espaço urbano em uma commodity e construindo barreiras físicas
e simbólicas que limitam ou selecionam a presença espacial dos agentes sociais
5

populares. Ao apostar nesse ambiente de debates, esperávamos que, por meio de
processos de vocalização e escuta, apresentar alternativas para a vida citadina no
Rio de Janeiro.
O curso tem uma estrutura básica, composto por três eixos temáticos: Cidade
das políticas, Cidade dos afetos e Cidade das linguagens.
Acerca do eixo 1 – Cidade das políticas –, queríamos demonstrar que o
universo político presente no espectro das cidades é essencial à ativação da
cidadania, seja em seu caráter de representação direta, ou pela dimensão mais
cotidiana de um futuro comum aos membros de sua comunidade política. O foco era
debater possíveis associações e contradições entre as formas políticas da cultura e
as formas de gestão das cidades na contemporaneidade.
Sobre o eixo 2 – Cidade das linguagens –, esperávamos conhecer linguagens
e expressões constitutivas do fenômeno “cidade”, inclusive aquelas que fundam
certo sentido comum do fenômeno artístico. Ademais, esperávamos estimular
a elaboração de métodos de ações para a visibilização pública de expressões,
sujeitos e coletivos que, embora sejam produtores de cultura, veem-se em situação
de estigmatização, infantilização ou redução da sua existência nas cidades.
No eixo 3 – Cidade dos afetos –, nosso interesse era pela conexão com
perspectivas dos sujeitos sociais dispersos na cidade, mas que implicitamente
acionam expectativas acerca da relação entre a cultura e a dinâmica da vivência
coletiva. Assim, esperávamos contribuir para a construção de processos
metodológicos que conseguissem capturar e interpretar histórias e discursos dos
sujeitos sociais, ao mesmo passo instigando-os a refletir sobre as maneiras como a
cidade os afeta, intervindo em sua sensibilidade, seu universo simbólico-expressivo,
sua cultura.
Com esta pequena publicação esperamos continuar contribuindo para o amplo
debate acerca das dimensões culturais da cidade. Os textos, entrevistas e trabalhos
artísticos que veremos aqui são intersecções com os eixos propostos. Os sentidos
do fenômeno cultural; os limites das políticas culturais; a produção cultural do espaço;
as trajetórias de artistas de rua; o tratamento excludente da infância em situação
de rua; as leituras poéticas sobre a cidade, entre outros, nos ajudam a pensar as
muitas contradições que estão presentes na cidade, bem como as relações tensas
e os apontamentos emancipatórios de um projeto popular das culturas. Esperamos
que este trabalho seja de valia para os futuros diálogos em nosso curso.
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Por fim, agradecemos autoras e autores pelo empenho e parceria, à Editora
Letra Capital pelo cuidado com a publicação, e à Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) pelo financiamento desta publicação. Em
tempos de singular especificidade da política no Brasil, em que a universidade, a
educação, a ciência e tecnologia vêm enfrentando desafios complexos, fazemos
votos que as agências de fomento à pesquisa mantenham uma posição inalienável
de auxílio à produção científica.
Gostaríamos de dedicar esta publicação à pessoa que mobilizou nosso
encontro. Infelizmente perdemos o convívio de nosso amado César Marques neste
ano de 2019. Referência no circo social e na educação popular, César era incansável
compromissado com as mudanças sociais. Em cada corpo que brinca na rua há
muito de sua singeleza. Esperamos que este pequeno caderno lhe honre.
César Marques, presente!
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Ela é Mar
Larissa Couto1

Uma de nós
Uma voz
Menos uma
Voz
De nós
Mais uma
Silenciada
Executada
Mais uma
Que é nós
Que ata
Que peita
Que brada
Mais uma
Açoitada a tiros
Como a chibata
Que açoitava
O couro preto
Que reluz em nós
Escravizadas
Aprisionadas

Hoje assassinadas
Dizimadas
Pelo mesmo algoz
Mas seu eco
É grande
Sua imagem
É nossa
Seu nome
É imenso,
É Mar
E ele
não a matará
Dentro de nós
Guerreiras como vós
Unidas a fortes nós
Não calaremos
Venceremos
Te honraremos
Até que não reste
Vestígio sequer
Deste bruto algoz

1 Poeta e mestra em Direito Constitucional
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Afinal, o que é cultura? A trajetória de um
conceito e seus desdobramentos políticos
Marina Bay Frydberg1

P

odemos iniciar este texto com uma pergunta básica, mas que de forma
múltipla se desdobrará em nosso argumento: o que entendemos por

cultura?
Se nos atermos à definição do Dicionário Aurélio (1988), cultura possui
dois significados: o primeiro, “ato, efeito ou modo de cultivar”; o Segundo, “o
complexo dos padrões de comportamento, das crenças, das instituições e
doutros valores transmitidos coletivamente e típicos de uma sociedade”. Em um
primeiro momento a palavra cultura estava diretamente associada ao cultivo, ou
seja, à agricultura, significado que perdurou até o século XVIII. Somente com
o Iluminismo é que o termo cultura passou a ser entendido como um conjunto
de saberes, relacionando a algum conhecimento específico, início da segunda
definição do dicionário para o termo. Cultura passa a ser, assim, sinônimo de
civilidade universal na França (cultura como sinônimo de educação refinada), ao
mesmo tempo que característica nacional na Alemanha2 (cultura como sinônimo
de conhecimento específico de um povo). Ao complexificar o seu sentido o
conceito de cultura passa a ser difícil de ser explicado.
Quando pensamos em conceitos estamos buscando algo que nos ajude a
pensar o mundo, a explicar a realidade social. Quando pensamos no que significa
cultura, podemos entender como todas as práticas, expressões e manifestações do
homem. Ao pensar em um conceito que cotidianamente estamos tão familiarizados,
mas que ao mesmo tempo gera tantos questionamentos e necessidades de
classificação se algo é ou não cultura, estamos adentrando uma discussão muito
mais complexa do que nos pareceria à primeira vista. A definição de cultura não
é somente um problema acadêmico; ela possui consequências políticas e sociais.
Ela é parte central do debate sobre direitos sociais, das minorias, da valorização
e respeito pela diversidade. Assim, a definição de cultura – e toda sua discussão
1 Doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora do Departamento de Arte da Universidade Federal Fluminense.
2 Para aprofundar nesse debate, ler Cultura: a visão dos antropólogos, de Adam Kuper (2002), em especial o
capítulo 1, intitulado “Cultura e civilização: intelectuais franceses, alemães e ingleses, 1930-1958”.
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científico-acadêmica – é fundamental para pensarmos seus desdobramentos
enquanto potencial político.
Este texto se propõe a desenvolver de forma breve a historicidade do conceito,
principalmente no âmbito da Antropologia, campo do conhecimento que de forma
mais específica vem se dedicando a essa questão3. Pensar os significados do
termo cultura será articular a relação entre a cultura no singular – enquanto
unidade e coesão – e cultura no plural – enquanto multiplicidade e diversidade.
Entender a trajetória do conceito de cultura envolve, pelo menos na Antropologia, o
desejo de conhecer o outro, esteja ele perto ou distante, e através dele confrontar
certezas, diferenças e semelhanças entre pessoas, grupos e sociedades.
Breve trajetória do conceito antropológico de cultura
O interesse da Antropologia pelo conceito de cultura teve seu início na segunda
metade do século XIX, iniciando essa discussão a partir da noção de evolução
do conhecimento, ou seja, do domínio de técnicas que fariam os homens se
distanciarem do estado de natureza. A cultura era entendida a partir de uma visão
etapista que previa determinada evolução ou desenvolvimento de uma sociedade
mais simples para uma mais complexa a partir de estágios denominados selvageria,
barbárie e civilização. A partir de uma visão etnocêntrica, ou seja, tendo como ponto
de referência a cultura do pesquisador (ocidental, europeia, branca e masculina) e
sua consequente civilidade, as outras culturas e sociedades estariam em estágios
anteriores de desenvolvimento e buscando atingir a civilização. Esses primeiros
estudos pensaram as diferentes culturas, e consequentemente a sociedade do
qual fazem parte, a partir da dicotomia entre primitivas e civilizadas, posteriormente
transformadas em simples e complexa.
Antropólogos como Taylor e Morgan4, representantes desse pensamento
evolucionista, entenderam a cultura como o hábito ou a capacidade adquirida
pelo homem enquanto membro da sociedade, e que eles são acumulativos e
progressivos. Assim, ao mesmo tempo em que pensavam e comparavam culturas e
sociedade a partir das suas referências, esses primeiros estudiosos defenderam a
ideia de que os seres humanos possuem a mesma capacidade de acumulação de
conhecimento, os diferentes estágios estão ligados aos lugares que habitam e seus
3 Essa mesma proposta foi desenvolvida por Roque de Barros Laraia (2001) no livro Cultura: um conceito
antropológico.
4 Sobre o evolucionismo cultural, ver o livro organizado por Celso Castro (2005) que reúne textos dos principais
teóricos dessa escola.
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recursos específicos em termos de possibilidade de acumulação de conhecimento.
A evolução do conhecimento está diretamente relacionada ao desenvolvimento da
cultura para esses primeiros teóricos da cultura.
Contrapondo-se a essa ideia evolucionista de pensar a cultura, surge na
Inglaterra, no início do século XX, a escola funcionalista, que terá em Malinowski5
um de seus principais expoentes. Malinowski entende que todas as sociedades
possuem necessidades básicas – ao mesmo tempo fisiológicas e construídas
pela tradição – que precisam ser supridas; para que isso ocorra as sociedades
ser organizam em instituições que têm por objetivo satisfazer essas necessidades
a partir de uma atividade. Dessa forma, a cultura é pensada em sua totalidade,
ou seja, como conjunto integral de instituições (unidade de organização humana)
que têm como base uma série de princípios que as norteiam; elas podem ser
parte autônoma, parte coordenada. A satisfação das necessidades básicas
do homem é, assim, o conjunto mínimo de condições impostas a cada cultura.
Estudar as diferentes culturas é, defende Malinowski, estudar e comparar as
funções das suas instituições.
Também em contraposição à escola evolucionista, surge nos Estados
Unidos, no mesmo período do funcionalismo, a escola culturalista. Como o
próprio nome diz, tem como preocupação central de análise a cultura, para a
partir dela entender os padrões culturais e como eles se desenvolvem. Boas6,
principal representante dessa escola, defende que costumes iguais podem surgir
por causas diferentes, assim como fenômenos iguais podem ser desenvolvidos
por diferentes caminhos. Essa noção central na obra do antropólogo desconstrói
a ideia de que todas as sociedades seguiriam etapas predefinidas; busca, ao
contrário, as tendências comuns a todos ao mesmo tempo que identifica o
específico em cada sociedade. Assim, cada cultura seria resultado de influências
externas (ambientais) e internas (psicológicas). Pensar a cultura seria entender
a forma como os indivíduos reagem a ela, ao mesmo tempo que busca-se
compreender a forma como a cultura influencia a sociedade.
A partir da metade do século XX, a Antropologia francesa, através de LéviStrauss7, repensa o conceito de cultura através da noção de estrutura, ou seja,
busca estabelecer uma maneira universal de se pensar a cultura. Para o antropólogo
a cultura seria sistemas de classificação operando na lógica binária e que se
estabeleceria como oposição à natureza. As regras do incesto seriam aquelas que
5 O principal livro do autor e que estrutura a sua teoria é Os Argonautas do Pacífico Ocidental (1978).
6 A teoria de Boas (2004) pode ser entendida no livro Antropologia Cultural.
7 Um dos principais livros de Levi-Strauss (1989) é O pensamento selvagem.
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primeiro organizam a sociedade. Dessa forma, as estruturas da sociedade e da
cultura são estruturas mentais; a classificação seria a grande faculdade humana
que unifica a todos. As diferentes culturas teriam, assim, modos de sistematização
mais profundos que resultam em estruturações diferentes, embora oriundas de uma
mesma forma de classificação.
A partir da segunda metade do século XX, surge a Antropologia interpretativa,
que, apoiada na Hermenêutica, entende a cultura como representação de um
sistema simbólico que deve ser lido, traduzido e interpretado. A cultura seria,
assim, defende Geertz8, uma teia de significados que se conectam, se articulam
e a partir das representações sociais oferecem diretrizes de como agir no
mundo. A cultura passa a ser pensada como a lente pela qual olhamos o mundo
e que cada grupo possui a sua. Assim, tentar entender a cultura do outro é o
exercício do relativismo9, ou seja, não reduzir a nossa interpretação aos valores
da nossa própria cultura. Pensar a cultura é, para Geertz, o procurar e analisar
as formas simbólicas – palavras, imagens, instituições, comportamento – em que
as pessoas representam a si mesmas e aos outros. A cultura é entendida a partir
das suas representações, ou seja, da forma como se expressa. A materialidade
e materialização da cultura passam a ser o grande objeto de pesquisa na
Antropologia. Ao mesmo tempo que a interpretação antropológica seria assim
uma dentre várias interpretações possíveis, embora a autoridade antropológica,
como a voz que fala, ainda encontra-se presente.
A partir das mudanças propostas por Geertz, uma série de possibilidades
e de multiplicidades de se pensar a cultura – seja no seu nível ontológico (como
definição), seja no seu nível epistemológico (como forma de conhecimento) –
passam a ser possíveis. A cultura entendida como fluxo constante de produção só
poderá ser compreendida a partir da sua historicização e dos significados atribuídos
pelo próprio grupo que a produz. Passamos então a pensar em múltiplas culturas
– definitivamente pensada no plural – e consequentemente múltiplas identidades.
Que estão sendo construídas e reformuladas nas diferentes relações e situações
em que o ator social se encontra. A cultura passa então a ser pensada de múltiplas
formas: como recorte geracional (como a cultura juvenil); étnicos (como a cultura
negra); que envolvam questões de gênero e sexualidade (como a cultura LGBT),
entre outras possíveis clivagens.
8 Sobre a teoria de Geertz (1989) ler A interpretação das culturas.
9 Para entender mais sobre o relativismo cultural proposto por Geertz (2001) ler Uma nova luz sobre a antropologia, em especial o capítulo 3, intitulado “O anti anti-relativismo”.
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Hall10, considerado por muitos o fundador dos estudos culturais, vai defender
que a cultura não é uma questão de ser, mas de tornar-se. Pensando na dinâmica
da globalização, os laços entre cultura e local tornam-se mais frouxos, passa-se a
ser impossível pensar em culturas e identidades sem problematizar sua natureza
intrinsecamente hibridizada. A cultura e a identidade são pensadas pelo autor
como lugar que se assume uma costura entre posição e contexto e não mais
essência a ser pesquisada. A cultura passa a ser não mais uma forma de vida,
mas uma forma de luta.
Luta pensada na sua polifonia – tanto em termos conceituais quanto
metodológicos – e consequentemente na valorização da diferença enquanto
desconstrução da imposição de uma cultura hegemônica. E que permite que a cultura
possa ser pensada pelos seus próprios atores e não somente por especialistas,
como os antropólogos11. A cultura passa a ser entendida como campo de disputa
pelo seu significado e também pelos seus desdobramentos políticos. Assim, definir
cultura passa a ser um trabalho polifônico (com várias vozes) e polissêmico
(com múltiplos significados).
Afinal, o que é cultura? Considerações finais
Para se pensar hoje em políticas culturais e na luta por direitos culturais, temos
que desconstruir a ideia de origem, pureza e tradição associada ao conceito de
cultura. Não podemos pensar em evolução, assim como não podemos pensar em
função e estrutura. Não podemos pensar em cultura como unidade, nem como
isolamento. Para pensar em cultura hoje precisamos pensar em um conjunto múltiplo
e multidirecional, em constante diálogo com a diferença e, consequentemente,
em constante mudança. Assim como as identidades, não podemos pensar
na cultura como algo fixo e estático, mas como prática e representação em
constante transformação e ressignificação. Temos que estar dispostos a
pensar em fluxos culturais, em trajetórias culturais, em relações culturais,
em redes culturais, enfim, em conflitos culturais.
Pensar a cultura hoje é buscar identificar como ela se expressa e que significados
ela adquire para quem a pratica no momento em que ela é vivida. Assim, em vez de
tentarmos responder o que é cultura, temos que nos questionar sobre três perguntas
10 Sobre a discussão entre cultura e identidade proposta por Hall (2013), ler Da diáspora: identidades e mediações culturais.
11 Sobre essa questão, ver o texto de Sahlins (1997), intitulado “O ‘pessimismo sentimental’ e a
experiência etnográfica: por que a cultura não é um ‘objeto’ em vias de extinção (partes I e II)”.
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que delas se desdobram: cultura para quem? Cultura quando? Cultura como?
Assim pensaremos a cultura a partir de um grupo social específico (cultura pra quem?),
em um tempo determinado (cultura quando?) e, principalmente, de uma prática
cultural determinada (cultura como?). Pensar, pesquisar e problematizar o conceito de
cultura hoje não é exclusivamente um ato científico-acadêmico, mas uma opção e um
posicionamento político.
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Direitos culturais: diversidade e conflito
produzindo a cidade
João Domingues1
Mariana Albinati2

A

proposta deste texto é refletir sobre as relações entre a política e a cultura
em diálogo com dimensões espaciais. Procuramos, assim, iniciar um
debate acerca do lugar que as políticas culturais ocupam nas discussões sobre a
cidade, refletindo sobre seu papel na luta por uma convivência urbana e citadina
inclusiva.
É conhecido que as políticas culturais vêm mais e mais se tornando objeto de
preocupação de pesquisadores, gestores públicos e ativistas. Parte dessa renovação
é acúmulo de várias transformações sociais das últimas décadas: i) uma ampliação
razoável de postos de trabalho ligados diretamente às linguagens artísticas e
culturais; ii) a ampliação de lutas sociais cuja identificação política se faz a partir de
marcadores culturais específicos (lutas das mulheres, lutas por reconhecimento de
direitos raciais etc.); iii) a multiplicação dos canais de comunicação e trocas culturais
na escala local e também na mundial, em tempo real.
Deve-se considerar, entretanto, que as relações específicas desse universo são
altamente contraditórias. Ainda que comova vários dos atores sociais acerca de sua
importância, a noção de políticas culturais parece ainda ter uma grave dificuldade de
conceituação (BARBALHO, 2009). De imediato, gostaríamos de apontar que esse
termo não mostra consenso entre pesquisadores, que em geral tendem a vincular
as políticas culturais ao lugar que o Estado ocupa na organização da cultura.
Procuramos, de forma inicial, propor um conceito mais alargado para nosso
debate. Tentaremos trabalhar a noção de políticas culturais como ações operadas
pelos mais diversos atores que têm como parâmetro estruturar e organizar
práticas sociais identificadas diretamente com o universo da cultura, com
1 Produtor cultural, doutor em Planejamento Urbano (IPPUR/UFRJ), professor dos cursos de Graduação em
Produção Cultural e da Pós-Graduação em Cultura e Territorialidades da Universidade Federal Fluminense
(UFF). O autor agradece à Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro
(FAPERJ) pelo apoio às pesquisas que possibilitaram a elaboração deste texto.
2 Produtora cultural, doutora em Planejamento Urbano e Regional (IPPUR/UFRJ), pesquisadora do
Observatório das Metrópoles no Instituto de Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
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o objetivo final de limitar ou dinamizar a diversidade cultural e as várias
experiências da alteridade.
A opção por essa definição mais abrangente se faz por duas razões. A
primeira delas é afirmar que o campo cultural é marcado por conflitos e se reproduz
a partir da ação de sujeitos sociais que procuram positivar ou negar experiências
de diferenças. A segunda razão é identificar que essas diferenças se materializam
a partir de escalas, fluxos e conexões próprias, não podendo ser reduzidas à
identificação da política como simplesmente aquilo que o Estado realiza ou deixa
de realizar. Assim, parte de nossa expectativa é realçar o conflito agonístico – a
necessidade da divergência, das diferenças e do dissenso – como uma mediação
irrenunciável da vida política (MOUFFE, 1996).
Além de políticas culturais que se limitam a celebrar a diversidade sem tocar
em seu conteúdo político – trabalho inócuo ou deliberadamente avesso à afirmação
das diferenças –, há aquelas que promovem a desvalorização das experiências de
alteridade, subordinando ou impedindo a manifestação pública e espacial de vários
sujeitos sociais. Essa subordinação se manifesta de duas formas: em primeiro lugar,
pela desvalorização da expressão cultural desses sujeitos e, em segundo lugar,
pela desvalorização dos próprios sujeitos sociais, assentada em aspectos culturais
estruturais da sociedade.
No primeiro caso, pode-se citar como exemplo inúmeras formas culturais
produzidas pelos grupos subordinados que, por essa origem, dificilmente são
incorporadas pelo campo da cultura, ou seja, encontram resistências culturais à sua
incorporação no rol das práticas e bens culturais que são legitimados pelos agentes
que detêm o poder de definição dentro do campo. Produtos culturais de grupos
jovens urbanos, como o hip-hop, o funk e a pichação, por exemplo, circulam em
geral por fora do campo tradicional – e socialmente reconhecido como o legítimo
– da cultura, ignorados ou deliberadamente apagados pelas políticas culturais da
sociedade, do mercado ou do Estado.
No segundo caso, o conflito cultural não se instala necessariamente dentro do
campo da cultura, mas em um conjunto mais amplo de espaços onde se exerce a
cidadania. Trata-se aqui da cultura como um conjunto de valores e comportamentos
sociais de grupos que, nos espaços onde são dominantes, desvalorizam e excluem
outros segmentos da sociedade. A cultura racista exemplifica esse modo de
subordinação cultural, o que é notório, por exemplo, na invisibilidade dos negros
nas artes e nos meios de comunicação, na sua exclusão do padrão de beleza
hegemônico, na desvalorização das pessoas de pele negra em relação às de
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pele branca nas mais diversas situações cotidianas. Assim como o machismo, a
heteronormatividade, a xenofobia, entre outros modos culturais excludentes, que
negam a participação paritária de determinados agentes sociais no mundo político,
cultural e social.
Deve-se, entretanto, problematizar um pouco mais essa definição. Ao
afirmarmos que o fenômeno das políticas culturais lida diretamente com a
positivação ou negação das noções de diferença e diversidade, queremos dizer
com ênfase que é também nas políticas culturais onde pode ser possível mediar
conflitos sobre os diversos sentidos de mundo que orientam e dão forma às ações
dos sujeitos sociais.
Como tal, se pudéssemos elaborar uma perspectiva ideal para as políticas
culturais, esta seria o lócus para se conceber possibilidades de convivência mútua e
de deliberação coletiva (política) entre indivíduos e coletivos que compartilham uma
série de experiências de mútuo reconhecimento, mas que também experimentam
noções absolutamente diversas do mundo social. Assim, só é possível pensar uma
positivação para as políticas culturais quando os sujeitos e instituições que nelas
influenciam mostrem-se dispostos a colaborar para a construção de uma comunidade
política que consiga partilhar, ao mesmo tempo, dimensões que visem radicalizar
igualdades de direitos, em especial o igual direito às diversas manifestações das
diferenças (FRASER, 2002).
Neste momento o leitor ou leitora deve estar se questionando: vivemos num
mundo que contempla essa afirmação? Ao contrário, tem sido bastante evidente
que nosso século vem ampliando formas de infantilização e criminalização de
movimentos sociais, vários deles diretamente conectados às lutas culturais.
É importante lembrar que a possibilidade de todos os sujeitos poderem
expressar sua cultura, seja nas ações mais banais do seu cotidiano, seja em
ações extraordinárias, como as práticas artísticas, é garantida por uma série de
leis e acordos nacionais e internacionais, o que precisa ser evocado sempre que a
expressão de uma diferença causar a opressão (o silenciamento, a criminalização,
a agressão física ou verbal) dos seus sujeitos. Os direitos culturais, como são
chamados, são fruto da luta dos diversos grupos culturalmente subordinados para
que a sua forma de enxergar e experimentar o mundo, seus desejos e necessidades,
sejam reconhecidos como legítimos (HERRERA FLORES, 2009). Assim como para
que políticas culturais verdadeiramente comprometidas com a diversidade corrijam,
com ações, as injustiças às quais esses grupos foram submetidos quando a cultura
dominante não os reconhecia como sujeitos de direitos.
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Queremos dizer que é daqui que deriva a real potência das políticas culturais:
revelar trajetórias que desconhecemos, pôr-nos em contato com elas,
construir formas de troca e ajuda mútua, e, especialmente, desconstruir as
barreiras que impedem essas possibilidades.
Políticas culturais, espacialização e o direito à cidade
Procuramos agora estabelecer alguns pontos de diálogo entre as políticas
culturais e o direito à cidade. Para tal, precisamos iniciar com uma pequena afirmação:
quando estamos trabalhando vínculos entre políticas culturais, identidades culturais
e a perspectiva da diferença, não podemos perder de vista que os sujeitos sociais
se espacializam. De certa maneira, ao afirmarmos essa condição, podemos supor
a existência de uma relação entre as diferenças (os indivíduos que produzem essas
diferenças), o espaço físico (construído pelos indivíduos que produzem o espaço) e
o espaço vivido e significado (onde as diferenças e o espaço construído interagem
mutuamente).
Precisamos afirmar essa dimensão para ressaltar que a produção espacial é
determinante para a produção simbólica dos agentes sociais. Portanto, a análise da
dimensão espacial é essencial para se pensar a ativação do que chamamos
acima de real potência das políticas culturais.
Nesse sentido, quando procuramos pensar as políticas culturais em articulação
com a cidade (uma forma de produção espacial), é necessário incorporar a noção
de que a distribuição dos agentes nos territórios, constelações socioespaciais e
simbólicas distintas, heranças urbanas e lógicas de segregação diversas determinam
o acúmulo de experiências de singularidade e diferença, fontes das políticas culturais.
Quando preferimos trabalhar a concepção de políticas culturais de maneira
mais ampliada, mostra-se essencial reconhecer que as relações entre sujeitos
sociais e espaço conferem multidimensionalidades às experiências sociais. Esse
exercício pressupõe que pensemos como o espaço se constrói, de forma a integrar
a diversidade ou a excluí-la.
De maneira geral, queremos chamar atenção ao fato de que o espaço físico
(espaço construído, modificado) é, em muitas vezes, resultado de cerceamentos de
direitos e de negação de possibilidades múltiplas de experimentação. Como tal, é
essencial pensar como as análises da relação entre política e cultura precisam ser
elaboradas considerando as relações de poder embutidas no conjunto de práticas
sociais que operam e produzem no/o espaço.
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Essa interlocução se mostra essencial para capturar os interesses difusos no
espaço social, minimizar o risco de diluição das agendas de movimentos sociais
ou grupos minoritários no conjunto aparentemente coeso da gestão da cultura, e
procurar projetar qual o lugar ocupado pela diferença e pela diversidade para a
construção de um novo tipo de relação política.
O direito à cidade, necessário nesse debate, é o direito de cada grupo social
a participar da produção do espaço comum da vida urbana. Não se trata aqui de
um direito garantido juridicamente, mas sim de um desejo, uma utopia para onde
podemos olhar enquanto planejamos e vivemos a cidade, cotidianamente.
Se essa cidade, para onde convergem todas as culturas, é uma centralidade
que reúne a todos, como ela pode ser de fato apropriada por pessoas e grupos que
carregam consigo visões de mundo e modos de vida diferentes? A partir de que
ideias poderemos produzir uma cidade onde as diferenças se expressem, mas que
não seja a soma de inúmeros guetos?
É preciso pensar a diferença como algo benéfico, desejável para o conjunto
da sociedade e necessário à produção de bens comuns urbanos – lugares,
objetos, serviços, ambientes favoráveis à apropriação. O teórico francês Henri
Lefebvre foi quem primeiro formulou a ideia do direito à cidade e, na sua linguagem
poética, revela a potência por trás do encontro, da convivência e até mesmo do
conflito entre os diferentes na cidade: “A diferença é informante e informada. Ela
dá forma, a melhor forma resultando da informação ótima. Quanto à separação
e à segregação, elas rompem a informação. Conduzem ao informe. A ordem
que constituem é apenas aparente” (LEFEBVRE, 1999, p. 121). Escondidas sob
essa ordem aparente, uma infinidade de práticas e imaginários se desenvolvem,
se entrecruzam, se fortalecem, buscando as brechas por onde poderão
finalmente emergir.
A cidade que exclui as diferenças, separando e segregando os grupos que são
“o outro” em relação aos grupos de poder, é o território determinado e controlado
pelo mercado, onde predomina o valor de troca em relação ao valor de uso, onde
a possibilidade de apropriação dos bens urbanos está diretamente associada ao
poder econômico dos sujeitos.
O ideário da cidade-mercadoria, que se disseminou nas últimas décadas pelas
administrações municipais em todo o mundo, iguala a gestão de uma cidade à de
uma empresa, usando para isso instrumentos típicos do universo empresarial, como
o marketing e o planejamento estratégico. Esse imaginário naturaliza a privatização
de todos os bens urbanos pelos grupos mais poderosos, especialmente os de maior
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poder econômico, e legitima a desigualdade nas possibilidades de apropriação da
cidade pelos diferentes sujeitos.
O direito à cidade expõe e fragiliza essa lógica segregadora. Propõe uma nova
produção utópica da cidade, conduzida com o protagonismo de lutas populares,
contra a lógica capitalista de produção espacial, por uma inversão de hierarquia do
valor de troca em relação ao valor de uso e pela positivação das diversas formas de
experienciar a cidade.
As políticas culturais são um campo de luta, onde as diferenças podem vir a
ser afirmadas como uma condição para a convivência citadina emancipativa. Essa
luta deve continuar e se fortalecer enquanto a apropriação do espaço público não for
igualmente possível a todos os seus cidadãos. Enquanto parecer inapropriado a um
negro frequentar determinadas praias, enquanto parecer inapropriado a uma mulher
andar por determinadas ruas, enquanto parecer inapropriado para um imigrante
boliviano morar em determinados bairros...
O papel das políticas culturais no direito à cidade é central, como vimos, enquanto
campo de luta pela afirmação e respeito aos diferentes modos de pensar e produzir
a cidade. De que forma então essas políticas devem colaborar na produção de uma
cidade mais apropriada para a vida dos diferentes grupos que a compõem? Ou seja,
qual o programa básico de um planejamento urbano informado pela multiplicidade
de visões de práticas e imaginários que a cidade reúne? Alguns pontos nos parecem
fundamentais: i) a livre expressão das identidades e a luta permanente contra opressões
identitárias; ii) o “acesso crítico” aos bens culturais raros da cidade: a abertura para
a imaginação de novos modos de existência e funcionamento de equipamentos
culturais, de novas formas narrativas patrimoniais; iii) outros “planejamentos”: pensar
a cidade pelas diversas diferenças; iv) instituições que expressem a heterogeneidade
identitária; v) o diálogo contínuo com expressões não mercantis.
Referências
BARBALHO, Alexandre. O papel da política e da cultura nas cidades contemporâneas. In: Políticas
culturais em revista, 2 (2), p. 1-3, 2009.
HERRERA FLORES, Joaquín. A reinvenção dos direitos humanos. Florianópolis: Fundação Boiteux,
2009.
FRASER, Nancy. A justiça social na globalização: redistribuição, reconhecimento e participação.
Revista Crítica de Ciências Sociais, 63, outubro/2002.
LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. São Paulo: Moraes, 1991.
MOUFFE, Chantal. O regresso do político. Coimbra: Gradiva, 1996.
21

A rua, o teatro e o circo: aprendendo a viver
e a gostar mais de gente
César Marques1
O curso Direitos culturais e o direito à cidade

A

ideia do curso remete exatamente para a questão dos meninos e
meninas em situação de rua. O trabalho com meninos e meninas em
situação de rua vai deflagrar a reflexão em torno da relação entre a cultura e o
direito à cidade. A gente percebeu a dificuldade de colocar na agenda a questão
dos meninos e meninas em situação de rua, embora existisse um monte de
gente discutindo a cidade. Mas, surpreendentemente, a questão dos meninos
em situação de rua não aparecia em quase nenhuma discussão. O “Se Essa
Rua” sempre optou por trabalhar com a arte e cultura, e a gente não via aparecer
mais nada com o peso na agenda pública a discussão em torno da arte, cultura,
rua e os meninos e meninas. A molecada em situação de rua nos remete à ideia
do brincar, dos afetos, do músico, da humanidade. A gente sentia falta de discutir
o sentido da rua, que está cada vez mais individualista, privatizada. Você sente
falta de encontrar com as pessoas, olhar para as pessoas, interagir com as
pessoas. No meu caso específico, que tive minha origem na Baixada Fluminense,
eu tenho uma certa noção da rua, de ser mais conhecido na rua, de encontrar
as pessoas na rua e parar para conversar e interagir. Na minha experiência na
Baixada, se você queria ver um amigo você ia na casa dele. Agora, no máximo,
você se encontra no bar. Então, não tem mais essa coisa de você ir na casa do
outro, até porque era uma época mais antiga, não tínhamos celular.
No contexto atual, como é que a gente coloca a discussão da situação de
meninos e meninas em situação de rua? Como a gente insere a cultura, a arte e a
rua dentro da discussão sobre a cidade? Isso foi o que motivou a ideia de promover
o curso “Direitos culturais e o direito à cidade”.
Nós já estávamos trabalhando com os meninos, fazendo ações na rua. Algumas
ações na rua eram parecidas com aquilo que é chamado de teatro de quebra de rotina.
1 Texto elaborado a partir de entrevista concedida por César Marques a Kyoma Oliveira, Elizabeth Serra e
Orlando Santos Junior.
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A gente ia para a rua e começava a brincar de pular corda. Isso quebrava a rotina.
As pessoas passavam achando estranho, passavam crianças que ficavam de olhos
abertos querendo brincar, então criava um ritmo diferente. Às vezes, a mãe ou o pai
paravam um pouquinho e deixavam a criança pular. Eu percebia que havia crianças
que não tinham nenhuma coordenação motora para pular corda ou amarelinha, quer
dizer, não tinham uma corporeidade de criança, como a galera de rua que a gente
conhece, que está acostumado a jogar o corpo e aprender uma série de conteúdos
básicos de equilíbrio, uma série de coisas que a gente aprende caindo.
E foi a partir dessa ideia que a gente juntou o “Se Essa Rua Fosse Minha”, a
Rede Criança, o Observatório das Metrópoles (IPPUR/UFRJ) e o programa Cultura
e Territorialidade (UFF) para pensar isso. Daí surgiu o curso “Direitos culturais e o
direito à cidade”, em 2016.
Quando eu vejo hoje a organização do curso, é extremamente satisfatório,
eu vejo um grande salto, porque o curso tem conseguido atrair um monte de
sujeitos que já estavam aí, às vezes esperando um espaço desse. O curso está
conseguindo articular um conjunto cada vez mais amplo de agentes culturais,
coletivos, organizações, com suas diferentes narrativas da cidade. Outro componente
superinteressante do curso são as sessões itinerantes, porque para pensar a cidade
é preciso ter a ousadia de ir aos locais.
Trajetória pessoal
Quando eu tinha 12 ou 13 anos, eu comecei a participar da comunidade de
base do meu bairro, ligado à Igreja Católica. Na época, a comunidade tinha uma
forte relação com as quadrilhas juninas; então, eu não só aprendi a dançar quadrilha,
mas aprendi a organizar e a ensinar quadrilhas. Eu comecei a reunir uma galera de
umas 50 crianças para ensinar quadrilha e aí o pessoal da igreja achou que eu tinha
alguma liderança. Com isso, me chamaram para dar aulas de catequese e, nessa
época, na igreja tinha um livrinho muito chato de decoreba. Nessa mesma época eu
estava começando a tocar violão, e apesar de saber muito pouco, eu comecei, sem
perceber, a criar outros mecanismos de encontro, de aproximação. Quando eu vi,
eu estava com relação com quase 70 crianças, e eu com apenas 13 anos. A gente
ia de uma igreja para outra levando aquele montão de gente.
Depois dessa experiência, eu comecei a trabalhar em empresas. Com 14, 15
anos eu já trabalhava para ter algum dinheiro para poder comprar minhas coisas,
uma camisa, um presente, seja lá o que for.
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Nesse processo, eu descobri um livro que era o evangelho dramatizado, e aí
eu comecei a descobrir algumas coisas do teatro. Curiosamente, o meu primeiro
trabalho teatral com uma certa autonomia tinha exatamente a ver com meninos de
rua, porque eu falava da situação de meninos que estavam na rua vendendo coisas e
a polícia batia e levava tudo. Nessa experiência eu descobri outra coisa interessante:
quando você vai fazer uma tragédia e não faz bem feito, ela vira comédia e todo
mundo morre de rir com tudo aquilo que era trágico. Provavelmente ninguém tinha
ideia do que iria fazer no futuro naquele momento, nem eu sabia nada de teatro.
Essa experiência também gerou a organização de um grupo de futebol com
cerca de 70, 80 pessoas. A gente também organizava passeios de lazer com as
famílias, muitos deles para locais de propriedade da própria Igreja. Tudo isso junto
virava festa na rua; aniversários, tudo acontecia na rua, tudo girava em torno desse
grupo que tinha uma forte ligação com a igreja, grupo de jovens mirim. Assim, podese dizer que começou aí o processo de pensar a cidade, de pensar a rua, pensar o
bairro.
Na década de 1980, o teatro entra pra valer na minha vida. Com o projeto dos
CIEPS, idealizado por Darcy Ribeiro, implementado no governo Brizola, Augusto
Boal coloca a desenvolver o trabalho de animação cultural. Como eles procuravam
pessoas com perfil de engajamento em trabalhos comunitários ligados à arte e a
cultura, em São João de Meriti eu fui indicado pelas pessoas da Igreja para me
inserir no projeto.
Ali eu tive minha primeira percepção que esse trabalho era uma oportunidade
de engajamento profissional. Até então, eu trabalhava em diversos serviços. Eu
tinha feito um curso de estofador no Senai, e imediatamente quando terminei me
arrumaram um estágio na Vulcania Material Plástico, onde depois passei a trabalhar
profissionalmente, e depois em várias outras empresas. Eu não gostava do trabalho,
mas não tinha nenhuma noção da possibilidade de fazer um trabalho profissional
vinculado à arte e à cultura.
Quando eu comecei a trabalhar como animador cultural na equipe coordenada
pelo Augusto Boal, eu comecei a me desenvolver profissionalmente no campo
artístico e cultural. Nesse processo, tive a oportunidade de fazer o curso de teatro
voltado para a formação dos agentes culturais.
O próprio teatro me abriu um caminho diferente: o caminho de educador.
Quando eu aprendi a fazer alguns jogos de teatro, eu descobri que fazer jogos com
jovens que têm uma série de demandas, que não eram derivadas do teatro, eram
da vida deles, isso me despertava o interesse. Eu achava que era o meu lugar ouvir
isso e trabalhar com isso.
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Teatro e cultura negra
A questão racial não apareceu no início da minha trajetória porque toda vez
que a gente abria um projeto de teatro, os negros não apareciam e era muito
difícil de chegar até eles. Nos vários grupos que eu montei eu percebi essa
dificuldade: apareciam uma ou duas pessoas afrodescendentes. Da mesma
forma que, para mim, virou um conflito querer trabalhar em teatro e circo, mas
eu pensava que isso não era para mim. Talvez as pessoas afrodescendentes
tivessem um pouco de receio, por achar que o teatro fosse algo muito elitizado,
que não era para eles, que seria necessário ler muito, e isso podia afastar as
pessoas. Além disso, nas classes populares o teatro é muito associado ao lado
marginal, associado às putas, aos gays, à coisa de maconheiro. E as pessoas
pobres, os afrodescendentes, estão muito preocupados com a procura de
trabalho, com a geração de renda. Então eu comecei a perceber que nos grupos
de teatro quase não tinha negros. Isso começou a me incomodar: pra quem
eu estou trabalhando? Como é que isso tem sentido na minha vida? Então a
gente começou a discutir como e quais as ferramentas que nós poderíamos
utilizar para aproximar essa galera. Foi aí que eu percebi que o circo poderia
ser uma vantagem em termos de linguagem; por ser algo mais corporal, o circo
sempre se aproximou mais facilmente da galera negra. E aí comecei a misturar a
linguagem teatral com a linguagem circense. Uma experiência importante nesse
tema foi um grupo que eu formei na Casa de Cultura de São João de Meriti, a
Companhia de Jovens Griôs, que eram contadores de histórias da África antiga,
onde nós trabalhávamos os mitos iorubás. Esse grupo reuniu alguns jovens
negros e ganhou muita força, constituiu uma nova identidade, de força e beleza
entre aqueles jovens, que passaram a perceber o seu papel político.
A gente montou dois trabalhos que me marcaram: montamos a adaptação de um
livro, escrito pelo Adilson, que trata da criação do mundo na visão nagô, o Igbadu, e
montamos também o lançamento de dois livros infantis. Foi uma experiência muito rica,
na qual eu também pude perceber a dor de falar, a dor das pessoas tocarem na questão
racial. O grupo conseguiu estabelecer um tipo de dinâmica, de metodologia, fundada na
relação de confiança, de conforto, que permitia que os assuntos fossem enunciados e
discutidos com paciência e respeito. Quando era percebida alguma questão dolorida,
a gente deixava passar meio despercebida porque essa questão voltava com toda
certeza, porque era meio como água procurando espaço para escoar. Eu viajei com
esses jovens para vários lugares, para fora do Rio e também fora do Brasil.
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Nessa experiência com os Griôs, eu descobri depois que essas histórias
interessavam muito aos jovens. Inclusive muitos deles já tinham experiência por conta
das famílias que contavam essas histórias. Quando eles pegavam aqueles contos,
eles adoravam porque tinha muito sexo, muita porrada, muita traição, porque era
muito humano, não se tinha aquela ideia de deus perfeito. A gente começava a contar
a história e eles já ficavam com olhos brilhantes, como a clássica história de Xangô,
que tinha três mulheres. As histórias dos mitos iorubás tinham muitas lutas e guerras,
muito sentimento humano, ciúmes, inveja, raiva, intriga e muitos casos de amor.
A relação entre o teatro e o circo na educação popular
É interessante a relação do teatro com o circo no trabalho de educação popular.
No início da minha experiência, essa relação trouxe muitos conflitos e dificuldades.
Por exemplo, no trabalho com a garotada em situação de rua, no início a ideia do
teatro era assustadora para a maioria deles. Com o tempo a gente foi construindo
as narrativas das encenações em torno de muitas histórias que o pessoal contava
nos encontros, e essas dificuldades foram sendo superadas.
Como educador e diretor de teatro, eu sempre usei o teatro e o circo como
uma ferramenta pedagógica, para entrar nas relações sociais, refletir as relações de
poder, despertar identidades e promover práticas emancipatórias.
Mas trabalhar na rua como educador popular é muito difícil. Muitas pessoas te
querem fora da rua, querem te expulsar da rua, principalmente a polícia, ainda mais
se for educador pobre e preto. Se você resiste – “estamos aqui e não vamos sair”
–, o cara sai dizendo que volta daqui a pouco e volta armado. É nesse nível. Então
vivi várias experiências onde não havia respeito comigo como educador, ainda mais
sendo pobre e negro. Além disso, tinha a questão da polícia nos confundir facilmente
com alguém que traficava, podendo implantar flagrante ou até nos acusar de aliciador
de meninas. Em Copacabana vivi situações tensas diversas vezes, e não era fácil
conversar com a polícia sem fragilizar muito a nossa relação com os meninos e
meninas de rua, ou seja, você trabalha sem capacidade de mediação junto à polícia.
Se tinha um assalto no Posto 2, os policiais vinham descendo em direção
ao Posto 6 e viam o grupo de 12 ou 13 meninos alunos e eles achavam que o
assaltante estava no meio deles, porque era todo mundo preto e pobre; daí poderia
ser qualquer um e isso desestabiliza qualquer tipo de trabalho.
Na rua, nós trabalhamos com atividades lúdicas, fazendo brincadeiras, jogos,
atividades de circo, retomando a ideia de rua para brincar, e isso criava um colorido
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todo especial para os meninos e meninas que estavam ali. Eles olhavam, paravam
e se sentiam crianças. Eles ficavam lá brincando, desenhando, até se aproximarem
e arriscarem algum tipo de conversa. Alguns moradores perguntavam se podiam
trazer livros de casa e passavam a olhar esses meninos com o olhar simples de
criança. Então esse universo da família e da escola voltava a ser retomado na rua.
Para mim, o trabalho na rua tinha dois eixos fundamentais: o papel de acolher
e provocar. Acolher porque acionava o simbólico das brincadeiras presentes na
memória de muita gente. Mas ao mesmo tempo provocava porque, como nós
estávamos na rua, isso causava um incômodo porque esse não seria o melhor
espaço para brincar. Então essas experiências serviam também para desestabilizar
aquela imagem perfeita da rua como lugar de passagem, dos carros, do perigo.
Lembro da história de uma menina que se chamava Isabel. A gente ia pra rua
por volta das 17 horas e montava a roda da escolinha. Isabel não conseguia participar
porque essa era a hora do rush, tinha muito trânsito, e a mãe dela queria que ela ficasse no sinal vendendo chiclete. Ela sempre ficava olhando pra gente brincar. Um dia,
Isabel chegou na roda dando chiclete pra todo mundo, depois que um gringo deu um
valor muito alto pelas balas sem levar toda a mercadoria. Ela entregou o dinheiro dos
chicletes para a mãe, mas não a mercadoria restante, que ela distribuiu depois para
todos na roda. Então a gente perguntou porque ela não devolveu as balas pra mãe dela
e ela respondeu que se tivesse devolvido a mãe teria mandado ela de volta pro sinal
para vender o que sobrou. Então eu percebi que ela estava comprando o direito dela de
brincar e ir para a escolinha. Então, imagina uma criança ter que comprar o direito de
brincar por uma hora, de ir pra escolinha, imagina o conflito que é viver nesse sentido.
Então nesse espaço da rua, de um outro aprendizado, de um ponto de vista
de trabalho educativo, você lida com um universo aberto, em interação com várias
pessoas. O trabalho educativo envolve ouvir e conversar com as pessoas, mas isso é
feito a partir do circo, da ideia de pular, saltar, brincar, acionando as múltiplas linguagens
artísticas e valorizando o conhecimento das crianças em situação de rua. Por exemplo,
muitos meninos que estavam em situação de rua não tinham medo de saltar, eles
subiam no trampolim e faziam um salto mortal mesmo sem saber direito a técnica.
Eles estavam acostumados a se jogar, então eles simplesmente pulavam, mesmo com
o risco de bater a cabeça, mas não tinham medo de fazer isso. Então, nosso trabalho
era primeiro valorizar e afirmar o conhecimento deles, para depois colocar elementos
que pudessem contribuir e mostrar que eles podiam fazer mais e melhor.
Tem um livro que eu escrevi com essas historinhas que fiquei colecionando na
minha experiência de educador de rua. Tem uma história com um trampolim, onde
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chega um educador, chama as crianças e pergunta: “Crianças, vocês sabem fazer
pantana?”. E as crianças respondem que não sabem. Então o educador vai lá e faz
o movimento. Aí as crianças falam: “Ah tio, mas isso aí é estrelinha”. No circo, você
vai andar de perna de pau, mas todo mundo na rua já andou em cima de alguma
lata. Todo mundo já fez cambalhota ou plantou bananeira, só que no circo esses
movimentos têm outros nomes. Plantar bananeira é parada de mão, fazer ponte é
envergada, fazer estrelinha é pantana.
Com o teatro acontece algo muito semelhante. Desde o tempo de educador,
eu sempre tive a necessidade de compreender e trabalhar esses processos de
exclusão social. Nessa perspectiva eu comecei a escrever diversos textos poéticos
e meus textos teatrais incorporando as histórias da rua. Por exemplo, um menino me
contou sua história, de como ele saiu de casa; eu vou tentar fazer um texto sobre
isso, misturando nessa narrativa diversos outros elementos que permitam suscitar
reflexões e sensibilidades em torno desse fato.
A rua e os afetos
Teve uma vez que a gente fez uma experiência no “Se Essa Rua Fosse Minha”:
a gente foi fazer algo que chamamos de mapa afetivo, para saber exatamente quais
são os locais que acolhem bem os meninos, onde eles podem guardar suas roupas,
ganhar um lanche e outras coisas. Então a gente fez um mapa com os lugares
que são mais receptivos. Os meninos falavam: “Ah, o cara daquela banca, eu falo
com ele, ele é legal pra caramba, ele me dá sei lá o quê”; “Tem o fulano de tal que
conversa comigo”. E havia os lugares que não proporcionavam esse acolhimento,
que não tinham essa relação afetiva imediata. E também tinham lugares que
permitiam algum tipo de negociação, que diziam pros meninos não aparecerem em
determinadas horas, por exemplo, na hora do almoço, por causa dos clientes. Então
a relação se construía nessas bases.
Esse mapa dos afetos possibilitou identificar os diferentes lugares, que
permitem acordos menos violentos – o “sair daqui agora, não dá” –, e entender
como funcionam os códigos de proibições e liberdades na rua. Tem um montão de
códigos que você vai descobrindo com eles e eles vão descobrindo o que dá para
fazer e o que não dá para fazer.
Tem uma frase em um texto que eu fiz, que tratava de meninos jogando bolinha
de gude na rua, onde eu termino falando que a gente aprende a gostar mais de
gente. O teatro e o circo ensinam a gente a gostar mais de gente.
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“Eles deixam suas pernas livres para andar, mas
a sua boca presa para falar”. O discurso político e
a política nas subculturas punk do Rio de Janeiro
contemporâneo.
Alexandre Bárbara Soares1

O

s espaços subculturais juvenis parecem produzir diferentes entendimentos
em relações às pressões por adaptação que os jovens experienciam.
Este artigo se propõe a analisar aspectos da experiência de jovens do Rio de
Janeiro dentro das subculturas, em especial o punk e suas vertentes. E emerge
da curiosidade em colocar no centro de análise diferentes tentativas, muitas
vezes intuitivas, da juventude contemporânea de expressar recusas a modelos de
comportamento que nem sempre lhes parecem justos ou equitativos. Por isso, nos
propomos a abordar as tensões e contradições presentes entre a vida cotidiana e
o trânsito pelas subculturas na cidade do Rio de Janeiro, entre jovens de 19 a 25
anos. As relações entre juventude e cultura têm tomado grande relevância e sido
muito presentes no campo das ciências humanas nas últimas décadas. O campo
da cultura tem se conformado como um território massivo em que jovens forjam
formas de ser e estar no espaço público, dando visibilidade a diferentes maneiras
de perceber a sociedade e suas questões.
Segundo Marcial (2009), as diferentes práticas culturais de jovens – música,
estética, dança, teatralidade etc. – estariam buscando constituir formas de expressão
por fora dos canais institucionais e legitimados da sociedade. Assim, diante da
sensação de impossibilidade de interferir no direcionamento de certas determinações
sociais, os jovens se utilizariam do recurso das expressões culturais para (tentar)
se fazer ver e ouvir na sociedade. A cultura tanto pode corroborar na continuidade
de certos ritos e valores socialmente atribuídos aos jovens como necessários à
reprodução social, quanto colocar em questão alguns deles, conflitando com a
institucionalidade imposta no espaço familiar ou acadêmico, por exemplo.
Dentro desse vasto território cultural, alguns movimentos e correntes vêm
agregando jovens em torno de práticas e discursos que buscam não apenas se
1 Psicólogo, professor adjunto do Departamento de Psicologia da UFF – Polo Universitário de Volta Redonda.
Doutor em Psicologia pela UFRJ e mestre em Psicologia Social pela UERJ.
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contrapor a um conjunto de valores sociais, mas também agredi-los, recusá-los e
enfrentá-los. As subculturas, em especial aquelas oriundas da cultura punk, em fins
dos anos 70, apareceram como uma forma de expressão de jovens trabalhadores
e subalternizados de todo mundo. Em torno da cultura punk se produziram novos
discursos sobre o “ser jovem” nos meios urbanos, sobre as condições das camadas
jovens proletarizadas e sobre o viver na cidade. Permeados de amargura, revolta
e iconoclastia, o punk e suas subculturas subjacentes eram a representação,
na cultura, de uma geração que crescia sem perspectivas frente às promessas
esmigalhadas do mundo liberal.
Mas, em pouco mais de 30 anos de emergência desse movimento cultural, muita
coisa mudou. A utopia da ditadura do proletariado foi fortemente golpeada, o muro
que dividia o Ocidente caiu, a informação digital proliferou, a tecnologia se apossou
do cotidiano. O que resta hoje, para os jovens, em termos de rebeldia e dissidência?
Contra o que gritar e como fazer frente a um universo em que tudo parece já ter sido
tentado ou feito? Que sentido ainda persiste em ser “do contra”? E contra o quê?
Juventude como categoria sócio-histórica e as subculturas juvenis.
Pensar na juventude como uma categoria sócio-historicamente produzida
no interior de múltiplas relações de poder significa colocar em análise a própria
constituição desse sujeito “jovem” no conjunto das relações sociais. Em outras
palavras, entender que há formas de viver esse período da vida no qual se
experienciam formas e modulações diferentes entre os sujeitos.
A compreensão da noção de juventude tem sido tensionada nos últimos anos
entre diferentes sentidos. Desde uma concepção meramente etária, definida por
uma linha limítrofe entre a percepção de dependência da infância e da autonomia
dos adultos, passando por outra perspectiva que a compreende como categoria
produzida no seio das relações cotidianas, distinta da figura do jovem como uma
condição naturalizada pela idade biológica (URTEAGA, 2011). Essa construção tem
sido embasada ao longo dos anos pela formulação de valores, espaços, tarefas
e imagens próprias, específicas que procuraram definir em termos materiais e
simbólicos o que seriam as diferentes maneiras de ser jovem. Assim, as visões
e preconcepções em relação aos jovens terminam por influenciar de maneira
determinante os tipos de intervenção sobre essa parcela da população, seja
buscando integrá-los à sociedade formalizada (ao mercado de trabalho, às esferas de
decisões políticas etc.), seja construindo ferramentas de controle sobre as possíveis
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impulsividades e tendências “desviantes” deles – a visibilidade dessa população
como “de risco” ainda atravessa fortemente parte do discurso social.
O modelo mais visível nas leituras sobre juventude, na mídia e na sociedade
em geral, tem sido pautado em uma perspectiva de subjetivação seriada pela
idade, ou seja, pela perspectiva desenvolvimentista. Tal olhar é atravessado por
noções como as de vulnerabilidade, incompletude e imaturidade, subordinados ao
estatuto da autoridade e da experiência. Falamos da existência de um discurso
socialmente instituído que defende que quanto mais idade o indivíduo tiver, maior
será sua experiência de vida e, consequentemente, maior seu conhecimento,
sendo, portanto, mais respeitado. Programas e políticas públicas voltadas aos
jovens, programas de TV e seriados, matérias na grande mídia sobre jovens em
geral se pautam nessa perspectiva. Esse discurso tem sido um pilar fundamental
de controle sobre os e as jovens.
Mais que uma questão de definição etária, a idade (infância, adolescência,
juventude, vida adulta, onde o indivíduo estaria plenamente instrumentalizado e
legitimado para a vida social) seria um princípio de organização social. A perspectiva
dessa construção busca orientar a direção da continuidade social, tanto em termos
de atributos desejáveis como de competências necessárias para a vida em sociedade
no momento presente e no futuro. Tais atributos ou competências são disseminadas
no cotidiano dos jovens tanto pelas instituições de formação, como escola e a família,
quanto pelos meios de comunicação, que oferecem modelos de conduta que associam
noções como êxito ou fracasso às escolhas que esses jovens devem fazer.
Em contraponto à ação política institucionalizada, os jovens urbanos
contemporâneos investem em práticas políticas mais pulverizadas, atomizadas e
transitórias, caracterizadas pela performance, pela instantaneidade e a efemeridade
que marcam suas ações coletivo-culturais. Estabelecem-se processos de
vinculação e trocas entre os sujeitos e os grupos que estimulam a partilha de modos
de ser, visões de mundo, estilos de vida e referenciais estéticos, comportamentais
e políticos. A demarcação de um território simbólico em que possa emergir um
conjunto de questões relativas a suas experiências cotidianas, dentro de uma forma
mais intuitiva – como a dança, a música e a poesia –, passou a caracterizar a
emergência de modelos de comportamento coletivo dessa parcela da população.
Partindo desse ponto, buscamos compreender os discursos e práticas que se
produzem e se articulam nos e a partir dos grupos subculturais juvenis que emergiram
desde o final dos anos 70 no país com uma proposta de aliar discurso de oposição
social e dissidência a manifestações culturais (musicais, estéticas, performáticas).
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Para os jovens proletarizados do punk, por exemplo, a inclusão no capitalismo,
ainda que através de sua crítica, dar-se-ia pela cultura, por meio da qual conseguiriam
romper as barreiras que invisibilizam questões de classe e de cor. Dessa maneira, as
subculturas, ainda que permeadas pelas contradições de adesão ao mercado, colocam
os jovens que delas fazem parte em estado de tensão frente à mídia e às forças políticas
e econômicas, consistindo, portanto, segundo elas, em uma alternativa de resistência
e o desejo de outras formas de pertencimento social, ainda que restritas à esfera do
lazer. As subculturas seriam então alternativas culturais de reação às contradições
colocadas pelas posições de classe de jovens subalternizados, encontrando maior
oposição nos espaços públicos, na escola e no trabalho.
A música e a arte como expressões de recusa.
Falar sobre o que vivem e sobre o que os incomoda ou mesmo poder expressarse em um ambiente em que seja possível uma interlocução distinta daquela que
coloca obstáculos e impõe formas das quais não fizeram parte na formulação são
elementos presentes nas falas dos jovens quando perguntados sobre a política nas
subculturas. Ainda que incipiente e pouco efetivo em termos da formulação de outras
estruturas de sociedade, esses elementos visibilizam tensões e circunstâncias
que vários jovens vivenciam sem poder ou conseguir construir alternativas de
enfrentamento. O desejo expresso por parte dos entrevistados de nossa pesquisa
(10 jovens: 6 homens e 4 mulheres), de falar em músicas ou “fanzines” sobre suas
circunstâncias de vida e sobre os efeitos de uma série de fenômenos sociais em
suas vidas expressa como eles vivenciam, em certa medida, as possibilidades de
participação no mundo contemporâneo.
Importante ressaltar que, quando perguntados se faziam parte de algum grupo
organizado de classe, como sindicatos, grêmios estudantis ou associações, todas as
pessoas entrevistadas afirmaram não fazer parte de nenhum desses coletivos. Ainda
que a maioria afirme que dentro das subculturas aprendem, se instrumentalizam de
discursos e informações, que passam a ter outros olhares sobre os fenômenos da sociedade, as formas historicamente construídas para o acesso à participação não fazem
parte do arsenal de possibilidades que eles creem ser viáveis em suas vidas. Também
é importante ressaltar que, quando perguntados sobre as grandes manifestações de
rua que aconteceram durante o período de campo desta pesquisa (conhecidas como
“Jornadas de Junho de 2013” ou “A revolta do vinagre”), todos e todas afirmaram ter
ido aos atos e protestos, mas nenhum se vinculou a nenhuma forma de organização
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desses atos, como as assembleias populares ou os coletivos de resistência. Fica a
questão: resta aos jovens, como ação política, uma atividade restrita à transformação
de si e de sua própria existência? Podemos interpelar que a experiência desses jovens
pode ser encarada entre o apelo por identidades por atores sociais regulados e uma experiência de subjetivação política, ao tomar o dissenso como fator central de suas vidas.
Essa construção de um discurso de dissidência que parece servir de plataforma
para o exercício de ações sociais diversas, ainda que os caminhos para isso ainda
não estejam dados ou claros para todos, produz legados na vida de quem participa
desses circuitos. Passar por um processo de socialização que parte da dissidência
forja um senso crítico em relação à sociedade, às relações de poder geracional, de
gênero, de classe que, ainda que não promova diretamente uma ação transformadora
em seu entorno, oferece ao indivíduo recursos para disputar espaços e territórios
simbólicos e concretos na sociedade.
Também é importante ressaltar para uma diversidade de discursos e de
construção de valores no interior das subculturas, que transitam entre o desejo de
resistência e a cooptação por diferentes discursos de dominação (cultural, econômica
e social), sem intensificar-se em nenhum dos polos estaticamente. Mesmo assim, se
a dissidência fala de um desejo de mudança e das possibilidades dos jovens e de
seus movimentos em relação a normas impostas, a padrões preconcebidos e a regras
das quais historicamente não fizeram parte da elaboração, é possível identificarmos
indícios das formas de funcionamento disso entre os jovens das subculturas do
Rio de Janeiro, ainda que não sejam formas e discursos definitivos ou prontos. E,
mais, ainda que recusar padrões e normas hegemônicas na sociedade não significa
nem colocar-se continuamente fora delas ou mesmo não afirmar e constituir outras
normas, internas aos grupos, tão ou mais rígidas.
Ainda que permeado pelas contradições de um processo fragmentário de
construção de uma direção de resistência, equilibrando-se entre um processo ativo
e um possível fechamento em torno de círculos próprios “ensimesmados”, há no
percurso e nos relatos apontados uma tentativa de afirmar uma potência de si frente
às condições que procuram des-subjetivá-los (CASTRO, 2012, P. 84), mantendose vivos de uma maneira que provoca, causa estranheza e não segue scripts todo
o tempo. E, mais, estabelecem um trajeto de constituição de si que provoca a
eles mesmos e aos outros com quem compartilham desse caminho a pensar na
possibilidade de formulação de outras trajetórias sociais possíveis. Pensar o universo
objetivo sem formular um olhar sobre as trajetórias e percursos pode significar
perder de vista a dimensão das pequenas rupturas e fissuras que instauram, ao
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longo da história, crises em sistemas vistos como imutáveis. Pensar no caráter
meramente instrumental dessa participação nas subculturas, se tal permanência
provoca mudanças concretas nas estruturas sociais ou não, pode obscurecer outros
aspectos que merecem atenção em suas trajetórias.
Também é possível perceber uma ênfase muito grande na possibilidade de uma
fala, da formulação de um discurso que possibilita aos indivíduos a percepção de se
fazerem presentes e ouvidos no contexto social. Ainda que falem para seus pares e
nem sempre – ou quase nunca – para um público ampliado, é perceptível que vivenciar
um território em que a sua expressão se sente menos moldada por olhares e normas
das quais não fizeram parte na construção é uma experiência que forja formas de ver e
sentir a sociedade. Há claramente um sentido de produção de si, tanto na escrita quanto
na música, quanto no desejo expresso reiteradamente de “fazer algo pela cena”, um
movimento que, partindo do indivíduo, o faça sentir-se conectado a algo ampliado, como
afirma um de nossos entrevistados, Lc. (24 anos): “O que me atrai na cena é como
as pessoas se juntam para movimentar algo que, se a gente não fizer, pode acabar
parando”. Para esses e essas jovens, a ação de “se juntar para movimentar” pode ser
um a priori do sentido dela mesma, um agir para conhecer e compreender.
Independentemente, em certa medida, do que se fala, o próprio ato de fazer e
estar ali já “fala” por si só de uma nova formulação de sentidos para esses jovens,
manifestando as incertezas colocadas pelo cotidiano fragmentário em que vivem
em forma de texto e música. A cena subcultural se organiza e unifica a partir da
identificação de uma série de relações de recusa a um conjunto de situações e
atores sociais. Se toda identidade que busca se articular em torno de algum ponto
nodal ou comum com outras formas de lutas e mobilizações procura, de forma
precária, totalizar seus sentidos (LACLAU, 2011), o que os jovens buscam nas
subculturas parece ser justamente um comum que parece sempre disperso, ainda
que atravesse grande parte de suas trajetórias.
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Direito à cidade e direito à cultura: notas sobre
possíveis aproximações.
João Domingues1
Orlando Alves dos Santos Junior2
Cultura é uma noite escura em que dormem
as revoluções de há pouco, invisíveis, encerradas
nas práticas – mas pirilampos, e por vezes grandes
pássaros noturnos, atravessam-na; aparecimentos e
criações que delineiam a chance de um novo dia.
Michel de Certeau

H

á várias maneiras de entender o que seja cultura na nossa sociedade.
Dependendo da sua utilização, o termo cultura pode caracterizar
diferentes abordagens. Para os nossos propósitos, entendemos cultura no
sentido de comportamentos, instituições, ideologias e mitos que caracterizam
uma sociedade em relação à outra (CERTEAU, 1995, p. 194), como “totalidade
da vida social que abarca tanto a produção material quanto a produção de idéias”
(BOCAYUVA e VEIGA, 1992, p. 226), isto é, a totalidade das características de um
determinado agrupamento social, “digam elas respeito a maneiras de conceber e
organizar a vida social ou a seus aspectos materiais” (SANTOS, 1996, p. 24).
A cultura seria alguma coisa semelhante às lentes de um óculos. Com essas
lentes podemos – nós e nossos grupos que compartilham lentes e óculos semelhantes
– enxergar as coisas, perceber suas características próprias e dar nosso sentido
ao mundo. E esses sentidos que vamos construindo com nossas lentes vão se
articulando com muitas dimensões particulares da vida social. Queremos, neste
breve texto, articular algumas, em especial a educação, a política, e a cidade.
1 Produtor cultural, doutor em Planejamento Urbano (IPPUR/UFRJ), professor dos cursos de Graduação em Produção Cultural e da Pós-Graduação em Cultura e Territorialidades da Universidade
Federal Fluminense (UFF). O autor agradece à Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) pelo apoio às pesquisas que possibilitaram a elaboração
deste texto.
2 Sociólogo, doutor em Planejamento Urbano (IPPUR/UFRJ), professor do Instituto de Pesquisa
e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
pesquisador da rede Observatório das Metrópoles.
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Cultura, educação, poder e democracia
Como afirma o educador Paulo Freire, “aprender e ensinar faz parte da
existência humana, histórica e social” (2003, p. 19). Freire destaca que “a educação,
como formação, como processo de conhecimento, de ensino, de aprendizagem,
se tornou, ao longo da aventura no mundo dos seres humanos, uma conotação da
sua natureza, gestando-se na história, como vocação para a humanização”. Dessa
forma, é uma condição da nossa humanidade estar envolvido em “certa prática
educativa”, pois o ser humano “jamais pára de educar-se” (ibid., p. 20). Se pensamos
de novo em nossas “lentes culturais”, esses pequenos trechos de Paulo Freire nos
lembram uma dimensão essencial da vida cultural. Nossas lentes estão sempre
mudando, se renovando, ampliando seu diálogo com o mundo. Da mesma forma que
o autor afirma que “jamais paramos de nos educar”, podemos também aplicar esta
máxima à cultura. Ela, a cultura, está sempre em transformação, e nós a movemos
e nos movemos nessa transformação com ela.
É muito importante que nos atentemos que o autor não está restringindo a
prática educativa àquela apenas encontrada nas escolas ou universidades. Educarse e movimentar as lentes culturais são práticas para todo o tempo de nossa
vida. Assim, podemos também estender essa dimensão para nossa vida social e
cultural urbana, nossa existência social na cidade. Assim, educamo-nos também
quando acessamos os conteúdos, métodos, processos e instrumentos tecnológicos
relacionados à vida na cidade, ou seja, à cultura em sentido amplo.
Partindo dessa concepção, que denomina de “educação permanente”, Freire
denuncia a violência da “política da cidade, como Estado, que interdita ou limita ou
minimiza o direito das gentes, restringindo-lhes a cidadania ao negar educação para
todos” (ibid., p. 21). Outra dimensão sobre a cultura, agora em sua relação com a
cidade, aqui nos aparece: nem todas as lentes culturais, nem todas as expressões
culturais acabam se revelando da mesma forma na cidade. Uma cidade desigual,
uma cidade que limita o “direito das gentes”, é também uma cidade que não consegue
acolher suas múltiplas formas de expressão da cultura.
O autor ressalta que, por força da necessidade universal de educar, aprender,
ensinar, conhecer e criar, e das transformações e marcas que produzimos na
paisagem, nas suas ruas, praças, rios, casas, edifícios, a cidade se torna educativa: “A
cidade somos nós e nós somos a cidade” (ibid., p. 23). Para Freire, a cidade, enquanto
educadora, é também educanda, no sentido de que suas funções e respostas educativas
têm relação com a dinâmica política e com a forma como o poder é exercido nela. O
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autor está se referindo às políticas públicas, incluindo as políticas de gastos públicos,
a política educacional e cultural, a política de saúde, a política urbana, de habitação,
de transportes e as demais políticas que incidem sobre a cidade. Em outras palavras,
o projeto de sociedade associado ao exercício do poder político condiciona as tarefas
e possibilidades educativas da cidade. Igualmente, quando associamos o projeto de
sociedade ao exercício do poder político, falamos também das possibilidades das
muitas lentes culturais viverem e produzirem a cidade. Vale salientar que a concepção
de educação permanente implica, para Freire, adotar uma visão histórica e reconhecer
que nas respostas dadas pelas cidades – em permanente transformação ao longo da
história – incidem as estruturas macroeconômicas e sociais, podendo-se destacar as
relações de classe, raça e gênero.
Essa abordagem torna possível a compreensão do papel da cidade na promoção
de universos nos quais possam surgir e se desenvolver práticas culturais geradoras
de novos comportamentos e valores que rompam com a hegemonia da “invasão
neoliberal” e possibilitem o fortalecimento da solidariedade, da reciprocidade, da
participação e da democracia.
Nesse sentido, pode-se dizer que existe uma estreita relação entre cultura, educação permanente, poder e democracia. A própria ideia de democracia está fundada na
autonomia política dos agentes individuais e coletivos de uma sociedade (O`DONNELL,
1999; HELD, 1997), entendida como o efetivo exercício de direitos sociais, iguais para
todos e todas. Em outras palavras, “uma cidadania livre e igual requer não apenas
direitos e deveres formais no domínio da política e da sociedade civil – embora ela
os requeira – mas também acesso às habilidades, recursos e oportunidades para fazer que estas estipulações formais contem na prática” (HELD, 1997, p. 80). Sem práticas culturais emancipatórias, educação permanente e o pensamento crítico não há
possibilidades de existir práticas democráticas. Se lembramos de nossas lentes culturais, acrescentamos: uma cidadania livre e igual pressupõe o igual direito de todas
e todos cidadãs e cidadãos a produzir suas lentes, suas culturas, suas diferenças.
Tendo como referência Certeau, podemos levantar mais algumas ideias sobre
a relação entre cultura, política e poder, de forma a contribuir com a discussão em
torno da relação entre direito à cidade e direito à cultura.
A cultura é uma prática que possibilita desnaturar, isto é, instaurar a distinção
daquilo que é inato, natureza, apesar de a ela estar ligada. Assim, podemos dizer
que a prática cultural enquanto processo de criação faz parte de uma dialética que a
opõe e a associa à natureza. As diferentes linguagens culturais, criando significação,
possibilitariam atribuir sentidos aos processos sociais.
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Entendida dessa forma, a cultura é também atividade política. Ela pode ter
como função legitimar a dominação de uma classe ou grupo político sobre outro(s)
ou, pelo contrário, contribuir para a criação de uma outra ordem social segundo
novos valores, uma ordem democrática, com justiça social e cidadania para todos
cidadãos e cidadãs. Em todo o caso, a cultura contribui para a criação do consenso
em torno do sentido do mundo social e para sua reprodução.
Mas se é verdade que qualquer atividade humana pode ser entendida como
cultura, Certeau chama atenção que “ela não o é necessariamente ou não é ainda
forçosamente reconhecida como tal. Para que haja verdadeiramente cultura, não
basta ser autor de práticas sociais: é preciso que essas práticas sociais tenham
significado para aquele que as realiza” (ibid., p. 141).
Partindo dessa concepção, entendemos que a dominação política existente
em dada sociedade também se reflete no mundo da cultura. Quando, por exemplo,
lembramos que, segundo dados divulgados em 2005, a América Latina deteve
apenas 5% dos lucros oriundos da produção internacional da cultura enquanto
que os Estados Unidos deteve 55% e a União Europeia 25% (ARIZPE E ALONSO,
2005), vemos como os grandes centros produtores e difusores de cultura têm as
maiores possibilidades de indicar como a cultura deve ser entendida. Ou quando
lembramos da concentração de equipamentos culturais em pequenas parcelas
espaciais de uma cidade – quase sempre atendendo os bairros onde moram as
classes economicamente mais abastadas. De certa forma, as contradições que se
reproduzem na forma classe social incorporam também a produção cultural.
Em termos culturais, entendemos que toda prática dominadora que impõe seu
significado e sentido à sociedade, é uma cultura monolítica, como define Certeau
(1995), por impedir que outras atividades criadoras sejam reconhecidas como cultura
e se tornem significativas. Como afirma o autor,
a tal ou tal modo fragmentário de prática social atribui-se o papel de ser
‘a’ cultura. Coloca-se o peso da cultura sobre uma categoria minoritária
de criações e de práticas sociais, em detrimento de outras: campos
inteiros da experiência encontram-se, desse modo, desprovidos de
pontos de referência que lhes permitiriam conferir uma significação às
suas condutas, às suas invenções, à sua criatividade.

É essa cultura monolítica que o autor denomina de cultura no singular em
oposição à cultura no plural.
Mas é claro que estamos falando de um campo de disputa, o campo cultural,
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onde diferentes agentes estão atuando. Portanto, é preciso reconhecer nele
a presença de uma diversidade de agentes culturais que têm buscado construir
outros espaços e referências culturais, ou seja, que têm buscado construir a “cultura
no plural”. Para definir um projeto de cultura transformador, Marilena Chauí utiliza
o conceito de cidadania cultural, entendida como direito de todos e de todas de
“produzir cultura e de participar das decisões na política cultural” (CHAUÍ, 1990).
Nessa concepção, poderíamos dizer que a cidadania cultural representa o direito de
todos e todas de criar e atribuir sentido a suas práticas sociais, pois uma coletividade
social se faz produzindo uma linguagem cultural (CERTEAU, op. cit.). Afinal, como
afirma Certeau (op. cit. p. 242 e 243), “é criador o gesto que permite a um grupo
inventar-se” e “uma coletividade social se faz produzindo uma linguagem cultural”.
Portanto, tornando ao poder político, a cultura e nossas lentes têm um papel fundamental no mundo contemporâneo. Para dar vazão às nossas possibilidades de exercício da cidadania cultural, nossa produção constante de significados do mundo deve
alterar constantemente quaisquer padrões institucionais que nos impossibilite a escuta,
a fala e a existência. Se nossas identidades são construídas dialogicamente – ou seja,
precisamos dos “outros” para estabelecermos os limites e singularidades de quem
“somos” (FRASER, 2002) – é também no exercício da política que, culturalmente, existimos. Assim, estruturas políticas ou societárias que impedem certas lentes culturais
de se movimentarem no social precisam ser questionadas e radicalmente alteradas.
Uma proposta de cultura no plural deveria então abrir-se para questionar
padrões sociais e/ou institucionais que impedem ou desvalorizam formas de viver
e expressar, e apostar na multiplicidade de expressões culturais existentes na
sociedade, em especial nas periferias invisibilizadas. Para tanto, devemos apostar
em projetos abertos à diversidade de formatos e expressões culturais que propiciem
a formação de múltiplas identidades e coletivos.
Para desenvolver um programa de cidadania cultural é fundamental que os
coletivos de cultura, movimentos populares, os sindicatos, as organizações não
governamentais, os partidos progressistas e os governos democráticos assumam a
cultura como prática criadora e transformadora. A construção de uma nova sociedade
mais justa e democrática exige iniciativas que transformem profundamente as
possibilidades de acesso e de produção cultural da população, na perspectiva de
criação de novos significados e sentidos que fundamentem novas práticas sociais.
Mudar, assim, o estado da política pela expressão da cultura.
Nessa direção, torna-se necessário visibilizar e valorizar as práticas culturais
produzidas nas periferias e na margem da sociedade, em especial aquelas
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protagonizadas pelos movimentos afro-brasileiros, pelos movimentos de mulheres
e LGBT, enfrentando as desigualdades de acesso a bens e produtos culturais e/ou
sua baixa presença na definição de agenda política na esfera pública.
Cultura e conflitos sociais
A cultura, como vimos, tem relação direta com as diferentes formas de
representação e de percepção dos agentes, e isso tem um efeito prático sobre a
maneira como as pessoas vivem e se apropriam da cidade. Como as culturas e as
formas de ver e representar o mundo não são as mesmas, os conflitos atravessam
as sociedades e se expressam em disputas em torno de conceitos e regras que
regem as relações sociais, que legitimam certas práticas e deslegitimam outras.
Por exemplo, por que determinadas práticas culturais são aceitas e outras
não? Por que se pode tocar música em determinadas ruas e praças e em outras
não? Por que o grafitte é proibido em determinado muros e em outros não? Por
que não se pode tocar funk em determinadas favelas e em outras sim? E assim
vai, os exemplos seriam muitos. O fato é que determinadas práticas culturais são
reconhecidas como legítimas e outras não. E essas práticas culturais permitidas e
proibidas se relacionam com as formas de utilização e uso das diferentes áreas da
cidade, e em geral estão reguladas por leis.
O que é fundamental é perceber que os conflitos sociais não envolvem apenas as
disputas materiais pela apropriação da cidade (a riqueza produzida, os bens materiais, a
renda da terra e do trabalho), mas também as disputas simbólicas em torno das culturas
compartilhadas pelos agentes, e expressas em leis, regras, conceitos, valores e percepção de mundo que legitimam ou deslegitimam as práticas sociais dos agentes sociais.
Na ordem capitalista existente, a produção, circulação e troca das mercadorias
habitação e solo urbano são processos fundamentais para a acumulação de capital.
Mais do que isso, a produção da própria cidade é ela mesma um mecanismo de
acumulação de capital porque envolve ganhos e lucros econômicos. Destruir,
reformar e reconstruir pode ser um ótimo negócio para os capitalistas. Além disso, o
funcionamento da cidade também pode facilitar ou bloquear a produção, circulação
e troca de todas as demais mercadorias. Já para os moradores, em especial as
classes populares, a habitação, o solo urbano e a própria cidade são bens essenciais
para sua reprodução social com bem-estar.
Para os agentes capitalistas, as leis, as representações e os valores que regem a
vida social, devem reproduzir a sociedade capitalista, protegendo o valor de troca das
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mercadorias (habitação, solo urbano e da própria cidade), apesar de eles terem que
garantir, ao mesmo tempo, o seu valor de uso, sem o qual não existe valor de troca.
Diferentemente, para os agentes populares, as leis, as representações e os
valores que regem a vida social devem proteger o valor de uso da habitação, do solo
urbano e da cidade, garantindo seu direito de viver com bem-estar.
Assim, efetivamente, uma questão central nas disputas materiais e simbólicas na
cidade é a disputa entre, de um lado, a habitação e os demais equipamentos coletivos
como mercadorias e, de outro, a habitação e os equipamentos coletivos como direitos,
ou seja, como valores de uso. Em outras palavras, é possível dizer que existe um conflito
entre a mercantilização e a desmercantilização da habitação e do solo urbano.
O direito à cidade e o direito à cultura
Se a vida e a reprodução social na cidade depende do acesso à habitação,
saneamento, mobilidade, saúde, educação, cultura, lazer, trabalho, meio ambiente
etc., o direito à cidade significa o direito de todos e de todas aos bens e serviços
relacionados à vida urbana e necessários ao bem-estar coletivo, conforme os
valores e as categorias de representação da sociedade.
Mas as cidades também contêm expressões de diversos estilos de vida, formas
de organização social, e muitas culturas. Portanto, o direito à cidade também inclui,
talvez principalmente, o direito de dizer em que cidade queremos viver, ou seja,
inclui o direito de recriar a cidade, inclusive na forma de acolher as lentes culturais
de seus viventes.
Isso pode significar ter de destruir algumas formas físicas (estradas, prédios,
barreiras físicas), instituições e formas jurídicas da cidade capitalista, fundada
na subordinação da vida ao lucro, para recriar uma outra cidade, com uma nova
configuração espacial, novas instituições e novas regras, que sejam a expressão
de outros valores, uma cidade desmercatilizada, que seja valor de uso para seus
cidadãos, uma cidade da felicidade e da festa para todos e todas.
O direito à cidade nessa concepção é fundamentalmente um programa
anticapitalista. Atualmente, no capitalismo contemporâneo, cada conflito, cada
conquista em torno do acesso à moradia, à terra urbana, à saúde, à educação e aos
bens necessários à vida urbana, pode ser relacionado a essa dimensão vinculada à
reprodução social, que diz respeito ao direito à cidade. Mas é necessário reconhecer
os conflitos vinculados ao direito de decidir coletivamente que cidade desejamos.
Em síntese, o direito à cidade também diz respeito ao direito de recriar a cidade,
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ao direito de ter uma cidade radicalmente democrática, onde todos e todas possam
participar das decisões relativas à forma como a cidade deve funcionar e ao modo
de organizar a vida coletiva na cidade (HARVEY, 2014).
A partir dessa concepção, podemos dizer que os conflitos urbanos que
acontecem cotidianamente em torno da mercantilização ou da desmercantilização
da moradia, da terra e dos equipamentos coletivos estão relacionados ao direito
à cidade. Mas o desafio é avançar na construção de novos projetos de cidades,
novos projetos de sociedade. Nesse sentido, o direito à cidade deve converter-se
não apenas em um programa anticapitalista, mas em uma nova utopia capaz de
se traduzir em uma agenda unificadora dos movimentos sociais em torno de uma
cidade justa e democrática para todos e para todas.
Da mesma forma ao mundo cultural. Quando podemos aproximar-nos do direito
à cidade como uma plataforma de desejos de mundo, também precisamos lembrar
que as cidades serão uma das formas mais densas e integrais de dimensões materiais
e morfológicas pelas quais as culturas irão se desvendar. Assim, a cidade do direito
à cidade deve ser pensada como um permanente espaço aberto à diferença, onde
a diversidade possa ser um dos constituintes de novas experiências e projetos da
vida urbana, em constante transformação.
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“Arte Pública é Café Pequeno”: entrevista1
de Richard Riguetti a Kyoma Oliveira2
Kyoma Oliveira: Sobre a questão da sobrevivência através da arte pública.
Você se reproduz materialmente a partir da palhaçaria exclusivamente? Como
se dá isso para você atualmente na cidade do Rio de Janeiro?
Richard Riguetti: Bom, eu acho que a primeira coisa que temos que entender
é que todos nós artistas não vivemos de uma profissão, mas vivemos de uma
vocação. Alguns artistas têm uma vocação maior para ser um artista público,
ou seja, para trabalhar no espaço urbano. Outros artistas até
vão trabalhar no espaço urbano, mas por falta de recursos para
trabalhar no espaço privado. Tem uma diferença, mas todos
são bem-vindos porque há esse encantamento. Então há 30
anos que eu vivo na rua, vivo da rua e vivo para a rua. Então
eu não vou para rua para buscar dinheiro, mas ao mesmo
tempo eu tenho que ter dinheiro não só para realizar a minha
vida, mas também os meus sonhos; aí a gente vai correr atrás
desses recursos: o que é fundamental para o artista de rua é
saber passar o chapéu. O chapéu garante a sua feira, o chapéu
garante a sua sobrevivência.
K.O.: Há 30 anos você se apresenta na rua. Há 30 anos você
passa o chapéu? Essa é sua única fonte “fixa” de renda?
R.R.: Há 30 anos. Essa é a fonte básica, é a fonte que pode gerar
a sua sobrevivência, mas isso não gera a realização dos seus
sonhos. Eu tenho um filho que trabalha no trem da Supervia,
ele vai de segunda à sexta. Então ele tira o dinheiro dele para o mês. No final
de semana ele trabalha com cachê e tira razoavelmente a mesma coisa, às
vezes até mais no trem. Então se você trabalhar todos os dias, você garante
1 Entrevista concedida a Kyoma Oliveira no dia 15 de outubro de 2018.
2 Richard Riguetti é fundador do Grupo Off-Sina e da Escola Livre de Palhaço – ESLIPA. É bacharel em artes
cênicas pela UNIRIO e cursou MBA em Gestão Cultural na Cândido Mendes. É diretor artístico, ator, palhaço
e militante nas áreas de Arte Pública, Circo, Teatro e Palhaçaria. Kyoma Oliveira é músico e produtor cultural.
Mestre em Cultura e Territorialidades (UFF) e doutorando em Planejamento Urbano e Regional (IPPUR/UFRJ).
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a sua sobrevivência. A diferença é que se você consegue recursos através de
editais, através de algum financiador ou patrocinador, você faz a mesma coisa
em uma escala maior.
K.O.: E com algumas garantias... Como você lida com a necessidade de
trabalhar todos os dias da semana para sobreviver? Quando há um descanso?
R.R.: Agora com 61 anos eu tiro um dia de folga por semana e é o maior
exercício porque eu não estou acostumado, eu não tenho férias. “Ih, hoje é
feriado? O que eu faço? Ah, não vou fazer nada.” Mas hoje eu tenho 61 anos e
vou completar 40 anos de carreira, tenho que aprender a tirar folga.
K.O.: Imagino que seu corpo sofra. No limite, ser palhaço é ter um corpo
saudável para se apresentar e poder passar o chapéu.
R.R.: Claro, para ter o que oferecer para o público...
K.O.: Você começou a falar da sua relação com editais públicos e leis de
incentivo. Você mesmo é quem lida com os trâmites formais do acesso?
Como é sua relação com as ferramentas de financiamento e a relação delas
com o seu ofício?
R.R.: Eu nasci no cinema do meu avô, ele tinha um cinema no fundo do quintal.
Então ele naquela época (1957) vendia pipoca e doce de leite, além do ingresso.
No cômputo geral, o que entrava da bilheteira, da pipoca e do doce de leite
era mais ou menos igual. É parecido com o que os cinemas estão fazendo
hoje. Então, a associação da força do seu trabalho no aspecto produtivo e
criativo deve existir desde muito cedo. Infelizmente as escolas separam isso do
processo formativo. Então, a escola de produção não ensina você a criar e a
escola de criação – a escola de teatro e de circo – não ensina você a produzir.
Isso cria uma dicotomia que é muito difícil, a pessoa vive “esquizofrênica”
porque ela não consegue ligar as duas “pernas”. Então, como eu digo sempre,
a boa escola ensina a trabalhar com as duas forças: a produtiva e a criativa. (...)
Uma vez ganhamos um edital que tinha uma verba destinada para formação
do elenco do Grupo Off Sina. Naquele momento eu olhei para aquele recurso
e identifiquei a oportunidade de abrir a primeira escola de palhaços da América
Latina. Então, o recurso que seria para o nosso grupo se transformou em
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um recurso para a ESLIPA, a Escola Livre de Palhaços, a primeira escola da
América Latina e a única gratuita. Ir atrás de recursos significa fazer o que
você já faz em uma escala maior. Hoje a escola já existe há sete anos; nós já
ganhamos editais consecutivos, incluindo um que o prefeito não pagou – a do
ano passado –, e aí temos que nos rearticular e sermos mais criativos para
a escola não fechar. Porque a escola não fecha, sem fundo público o chapéu
retoma o protagonismo. Quem aprendeu a viver com pouco saberá viver com
um pouco mais do que pouco. Tenho um amigo que diz que em casa de Saci
uma calça dá pra dois! E onde pinga não seca!
K.O.: Você se apresenta há 30 anos no espaço público. Imagino que sua
relação com o Estado é anterior e vai além do fomento. Sei, por exemplo,
da sua militância para a concepção e aprovação da Lei do Artista de Rua. A
necessidade dessa legislação surge a partir de alguma experiência específica
de proibição da prática artística ou da coerção do trabalho dos artistas?
R.R.: Antes de chegar especificamente neste episódio. Quando havia censura
tínhamos que dialogar com aquele Estado, o Estado da censura, da proibição;
tínhamos que conceber a possibilidade de sermos presos, a necessidade de
realizar espetáculos clandestinos... eu fiz espetáculos que não passaram pela
censura, era clandestino, portanto nem divulgado ele era, muito menos cobrado.
Chegávamos num lugar, fazíamos o espetáculo e saíamos correndo para não
ser preso. Então, o diálogo entre o cidadão e o artista é eterno. Agora, dando
um salto de anos à frente, primeiro fizemos a Rede Estadual de Teatro de Rua,
depois constituímos a Rede Brasileira de Teatro de Rua, porque percebíamos
a necessidade de constituição de políticas públicas para as artes públicas.
Naquela época ainda não existia esse conceito de arte pública, tanto que a rede
estadual se chamava Rede Estadual de Teatro de Rua e Afins. Não ficávamos
satisfeitos em abranger só o teatro de rua; por isso o uso do termo “afins”. Anos
depois nós plasmamos o conceito de arte pública. Então foi na Rede Brasileira
que passamos a perceber a necessidade da existência de políticas públicas
para as artes públicas, pois percebemos que existiam políticas públicas,
mesmo que inconsistentes, para as artes privadas, o que não ocorria com
as artes públicas. Nesse embate avançamos, principalmente com a proposta
do Gilberto Gil (ministro da Cultura de 2003 a 2007) de os financiamentos
deixarem de servir aos artistas consagrados em função de uma compressão
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de cultura pautada nas dimensões simbólica, cidadã e econômica. A lógica se
inverteu e nós começamos a ser perseguidos. Teve um prefeito que colocou um
secretário de ordem pública (SEOP), que era Rodrigo Bethlem e ele constituiu
uma perseguição a tudo que há na rua, quer dizer, quem estava na rua ele ia
tirando. Era um projeto de higienização do espaço urbano que chegou nos
artistas. Aí, quando chegou nos artistas, nós sentimos a necessidade de colocar
essa questão. Como nós estávamos organizados e mobilizados como estamos
hoje, já tínhamos um certo estofo e começamos a procurar representantes no
poder público Legislativo para rebater o artigo V, parágrafo XIX da Constituição
Federal que diz que a arte, a comunicação e a ciência são livres de censura ou
liberação. Então começamos a utilizar isso no discurso... eu fui praticamente
preso quando fui em Campo Grande para representar no calçadão e vários
outros artistas apanharam ou tiveram seus pertences apreendidos pela Guarda
Municipal ilegalmente. Então, nós partimos para o Legislativo: há cinco anos
aprovamos a lei. Ela foi aprovada em primeira e segunda instâncias, foi para o
prefeito e ele vetou dizendo que a lei era inconveniente. A gente “berrou” e o
prefeito nos chamou para nos ouvir e então, pela primeira vez na história do Rio
de Janeiro, o prefeito derrubou seu próprio veto.
K.O.: Uma vez aprovada a lei, como os artistas a utilizam, você já precisou
lançar mão dela para trabalhar?
R.R.: No dia seguinte à aprovação. No dia seguinte eu fui para o Largo do
Machado, o guarda chegou e me disse que eu não podia atuar ali. Eu respondi
que eu tinha uma lei; segundo ele a lei não valia, porque havia saído no Diário
Oficial do Legislativo e ele só cumpria ordens do Diário Oficial Executivo. Depois
de uma discussão, o guarda foi ligar para o chefe dele e eu me articulei com os
artistas e com os políticos. Liguei para o deputado Molon, que confirmou que a
lei valia. Nisso, o guarda municipal voltou, tirou uma xerox da lei para mandar
para o chefe, pude seguir com o meu trabalho, mas é atrito o tempo todo...
K.O.: Agora junto com o chapéu, toda vez que for se apresentar você tem que
estar com a lei na mão...
R.R.: A recomendação que nós tivemos do Fórum de Arte Pública, que é
um desdobramento da Rede, era para fazermos uma cópia do texto da lei,
46

plastificar e andar com ela no bolso. Vários fizeram isso, mas ainda assim
foram proibidos porque no Brasil tem isso: a lei existe mas não “pega”. Então
tem isso, você não só tem que aprovar a lei, como depois fazer ela valer, é
um outro estágio, mas a luta continua até hoje. (...) O grande lance da lei é
que ela tem dois direitos e o resto são obrigações, então é assim, o direito
principal e fundamental é o seguinte: eu não preciso pedir autorização para o
poder público, eu tenho que comunicar que vou fazer, mas eu não peço para
eles e esse é um grande avanço porque se eu tivesse que pedir a autorização,
eles poderiam negar. Como a lei replica a Constituição, estamos livres da
autorização e da liberação; então, assim, eu não sou obrigado a solicitar o
espaço, eu só sou obrigado a informar que eu vou. O resto é obrigação: eu
não posso montar palco, não posso ter estrutura de luz, o meu som é limitado,
eu não posso intervir no ir e vir, se a pessoa quiser passar na minha cena,
ela passa e eu não vou fazer nem cara feia, eu não posso construir nada que
obstrua a passagem. Então todo o resto é obrigação, mas a primeira linha, o
direito, é fundamental para a nossa liberdade.
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K.O.: Me parece que essa lei é a cristalização de uma disputa entre agentes
que possuem diferentes interesses para com a utilização do espaço público.
Acredito que os termos da lei são aqueles que vocês conseguiram sustentar
naquele momento específico. Mas em um exercício de imaginação, para além
dos termos encontrados na lei, como seria a cidade ideal para o artista de rua
ou mesmo para o palhaço?
R.R.: Acho que seria da maneira como está, e isso já traz um incentivo para
os artistas que saíam cinco, seis vezes por mês, começaram a sair 15, 20.
A quantidade de artistas nas ruas cresceu geometricamente no Brasil inteiro
porque todo mundo já estava respaldado pela lei. O que nós precisamos
agora é entender que precisa-se de políticas públicas para as artes públicas
no sentido de fomento econômico; nós já conseguimos algumas coisas, mas
precisamos avançar nessa direção. Há um desequilíbrio na balança entre os
investimentos que vão para a arte privada e os que vão para a arte pública,
temos que avançar...
K.O.: Mesmo no âmbito dos direitos trabalhistas, né? Se você tem que trabalhar
todos os dias sem nenhuma garantia, uma vez que seu corpo adoeça seus
ganhos estão limitados. Acha necessário avançar também na direção desses
direitos básicos?
R.R.: Eu nunca vi nenhum debate que caminhasse nesse sentido até porque
nem o “artista privado” é dotado dessa concepção. Com exceção dos artistas do
Municipal, do corpo de balé, do coro, da orquestra, que são contratados e têm
a Previdência, os outros artistas não têm. Tenho 61 anos e não me lamento de
nunca ter trazido esse assunto para a discussão. Isso traz inquietude, isso nos
aproxima das pessoas que vivem na escassez. Eu acho que quando o artista
começa a subir muito, ele vai cada vez mais se afastando da população que
sofre exatamente a falta da política pública. Eu me lembro de um deputado que
estava doente e foi para a fila do hospital público. O filho, também deputado,
queria levá-lo para um hospital particular, mas este queria viver do mesmo modo
que a maior parte da população faz. Não sei, mas acho que esse homem deu um
grande exemplo; eu gostaria muito que os artistas que são formados na ESLIPA
também procurassem estar muito mais próximos das pessoas que carecem de
políticas públicas do que daquelas que já são privilegiadas pelo poder público.
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K.O.: O objetivo é que tanto os artistas quanto a população como um todo
tivesse acesso a esses direitos.
R.R.: Não haveria tanto conflito.
K.O.: Durante a sua fala na terceira edição do curso de “Direitos Culturais e
Direito à Cidade”, você frisou muito as particularidades da palhaçaria frente
ao teatro e até mesmo ao circo. Uma vez que o ofício do palhaço se apresenta
para você, quais foram as particularidades dessa prática que você pode
apontar? E mais, do que você se apropria na sua formação teatral para se
apresentar como palhaço?
R.R.: Bom, primeiramente sobre a linguagem. No teatro as pessoas vão ver o
que ocorre, ou seja a trama, o drama, a ação. No palhaço as pessoas vão assistir
quem ocorre. Então, o estado de espírito do palhaço é que é presente. Vou dar
um exemplo: ao final de um filme do Chaplin você leva o Chaplin para casa; a
história é muito simples, quer dizer, o que segura a atenção não é o desenvolvimento da trama e da ação, mas sim aquele estado de espírito do Chaplin. Você
sai do cinema levando ele para casa. No cinema e no teatro não. As histórias têm
que ser complexas para você acompanhar todo o desenrolar: o princípio, o meio
e o fim; o clímax, o desfecho, ou seja, é cheio de intenções em cima do que ocorre. O palhaço é quem ocorre. (...) Agora, voltando para o aspecto do teatro e do
circo. Duas linguagens fantásticas que se complementam mutuamente. No circo
eu aprendi algumas coisas: o circense aprende uma coisa por dia, é uma arte
acumulativa. O ator não; ele monta uma peça e quando acaba ele tem que começar tudo de novo. O certo e o desejável é que o ator não acumule um personagem para compor o outro; o desejável é que ele seja uma tela em branco. É claro
que existe uma acumulação do saber na construção de diferentes personagens,
mas o circense faz através de uma outra lógica. O palhaço não joga nada fora.
K.O.: Você acha que essa lógica holística que falamos no princípio é
fundamental para o ofício do palhaço? Isto é, quando você se apresenta como
palhaço, todo o seu acúmulo de vida está de alguma forma ali representada?
R.R.: Se transformando em uma linguagem poética. Eu creio que sim, mas
não obrigatoriamente. Se você observar os palhaços antigos e os atuais, eles
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são os criadores de suas obras, criam o figurino, a maquiagem, compõem as
músicas. Quer dizer, é diferente do ator que precisa do diretor, do autor, do
figurinista, do iluminador e até mesmo do maquiador. O palhaço é, de alguma
maneira, um profissional com um espectro maior do que o ator e esta é uma
questão para ele. São raríssimos os palhaços que são dirigidos ou que alguém
escreve para eles. Analisando historicamente, pode-se dizer que o artista
palhaço é completo na sua criação, em todas as funções.
K.O.: Trazendo para o presente, uma vez que a arte do palhaço é milenar.
Você está dizendo que a criatividade é constitutiva da linguagem, desde a
concepção do espetáculo até uma série de resoluções de caráter logístico.
De que modo você vê contemporaneamente o diálogo, se é que ele existe,
dessa dimensão criativa da palhaçaria com as condições precárias de
realização da arte? Você acha que a precariedade impacta de maneira direta
na poética do palhaço?
R.R.: Acho. O Dario Fo fala que o palhaço nasce da fome. Não só a fome da
comida, mas a fome do sexo, da justiça, a carência... enfim, o palhaço nasce
da falta, ele não nasce da escassez. Então, ele vem para suprir algo que ainda
precisa ser feito. E é exatamente por trazer no seu cerne a fome, ele é um
porta-voz das pessoas que não têm voz, das pessoas que têm fome. Então ele
vem para dar voz para quem ainda sente falta ou sente fome.
K.O.: Entendi. E a apresentação no espaço público impacta em alguma medida
na linguagem? Na estética e na poética do palhaço?
R.R.: Totalmente. Efetivamente a rua fornece todo o material que a gente
necessita, a rua é a nossa grande escola. A rua, a relação com as pessoas,
mas também a relação com as coisas da rua. Então cada local, mesmo o Largo
do Machado, ele proporciona pelo menos 200, 300 possibilidades diferentes.
A cidade e a natureza, elas fornecem muito material para o nosso trabalho;
depois, as pessoas; e depois, o pouco que a gente sabe (risos). Eu acho que
há uma junção, um equilíbrio entre o que existe, as pessoas que vão assistir
e o pouco que a gente leva. O prato é feito com esses três elementos. (...) Eu
me lembro uma vez que fui fazer um espetáculo na Praça do Patriarca, lá em
Madureira, e eu tenho um gosto muito grande de colocar a faixa onde eu vou

me apresentar. Então eu vou uns três dias antes, e nesse dia particularmente
eu tinha conseguido uma escada imensa emprestada, daquelas que sobe muito
alto. Eu estava lá em cima amarrando a faixa no poste e quando olhei para baixo
eu reconheci um chapeuzinho azul. Terminei de amarrar, desci rápido, fui me
aproximar e era o meu mestre! Ele andava com uma bengala, já estava com
75 anos, a saúde dele já não estava boa, mas estava andando na praça. Eu:
“Treme! O que você tá fazendo aqui?” Ele: “Eu vim ver onde eu vou trabalhar,
porque para eu me apresentar eu tenho que conhecer o lugar”. Quer dizer, o
palhaço com 75 anos, que já precisava usar bengala, pega três ônibus para sair
das Três Bocas, vai até Madureira para ver o local onde vai se apresentar.
K.O.: De alguma maneira era o que você estava fazendo também...
R.R.: É fantástico, porque eu só vou pensar no roteiro do que eu vou fazer
depois que eu reconhecer o local. Então isso é um exemplo que eu procuro
passar para os meus alunos, da beleza e da magnitude do artista que vai
trabalhar na rua, considerar exatamente a riqueza do local, pois todo local
tem uma riqueza. Nós somos impulsionados à criação através de um diálogo
efetivo com o ambiente e a cena.
K.O.: Me parece que o ambiente é muito mais que um palco, é constitutivo da
prática.
R.R.: Sem dúvida, a poesia está em todos os lugares. Agora, não estão num
espaço determinado aonde você leva a arte e cria a partir de uma ficção; a
gente tem que achar. O teatro cria a ficção, já a poética do palhaço considera o
espaço e aí começa a construir a poética a partir da realidade e essa realidade
torna-se poética a partir da presença do palhaço. Todo espetáculo varia, mas
o espetáculo no espaço público muda sempre e muito. Tem um poema muito
bonito que diz:
Para quem não sabe os palhaços são feitos da ingenuidade e curiosidade
infantis / São feitos da coragem de lançar-se na essência da condição
humana / Na ambivalência, na incerteza, na possibilidade de errar e ser
ridículo / Para quem não sabe os palhaços são feitos da transitoriedade
dos fatos, da aceitação do que se apresenta e da transformação [...]
(Morgana Masetti).
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Esse é um poema que sintetiza muito a técnica e a linguagem do palhaço; os
palhaços são feitos da transitoriedade dos fatos. O que é um ator? O ator é
um sujeito que sabe o que o personagem vai fazer antes de fazê-lo. O que é
um artista palhaço? É aquele que só sabe o que o palhaço fez na hora que ele
fez, porque ele trabalha no tempo presente. Por isso que é a transitoriedade
dos fatos, não é a transitoriedade da dramaturgia. A dramaturgia vai caminhar
subjugada a uma realidade. Eu acho que assim como os nossos corpos sofrem
da lei da gravidade, os palhaços sofrem da lei do contemporâneo, do atual, do
aqui e agora. Ser palhaço é um processo: você não é, você está. (...) Além
da transitoriedade dos fatos, tem a aceitação do que se apresenta. Então, de
alguma forma, voltando ao que foi dito, a “fome” faz com que o palhaço engula
as coisas que surgem a sua frente e depois regozije. Então, essa aceitação
significa que mesmo que o palhaço esteja predisposto a realizar alguma coisa,
por exemplo, ele tem que jogar três bolinhas de malabares, mas antes disso uma
criança deu um grito, aquele grito é mais importante do que as três bolinhas de
malabares. Eu tenho uma piada, mas passou o vendedor de roscas do Largo
do Machado gritando “Olha a Rosca”, aquela torna-se a dramaturgia que deve
ser colocada naquele momento. Então o palhaço engole, é uma grande boca
que engole a cidade, engole as pessoas e depois devolve. É aí que vem o
processo e a transformação: a transitoriedade dos fatos, a aceitação do que se
apresenta e a transformação. Mediado pelo palhaço, por esse estado infantil,
ingênuo e ao mesmo tempo aberto ao mundo, vivendo as ambivalências, as
contradições e tendo a coragem de errar e ser ridículo (risos).
K.O.: Qual é seu nome de palhaço?
R.R.: Café Pequeno.
K.O.: Nesse diálogo presente na sua formação entre o palhaço formado no
circo e o palhaço formado no teatro, ou ainda entre uma tradição oral e uma
tradição escrita. Onde você encaixaria o palhaço da rua, o palhaço urbano?
R.R.: Acho que se aproxima da tradição oral. O conhecimento e o saber se dá
a partir desse contato. Criamos a ESLIPA para estabelecer esse diálogo entre
a cultura oral e a cultura escrita.
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K.O.: Nesse momento, me parece que o número de trabalhadores na rua tem
aumentado muito. Como se dá a sua relação com os outros sujeitos, artistas
ou não, que estão tentando ganhar a vida no espaço público?
R.R.: Com escuta, com respeito e profunda admiração. Primeiro, que não
há hierarquia, todos nós que estamos na rua estabelecemos uma relação
de horizontalidade. Por exemplo, meu filho trabalha no trem da Central,
na linha de Gramacho, e lá a disputa dos ambulantes é muito grande, eles
disputam entre si, mas não disputam com os palhaços porque o palhaço se
coloca abaixo deles. A partir do momento que você se coloca abaixo dos
outros e aceita todo mundo, você começa a dialogar a partir de uma outra
perspectiva, de baixo para cima. Aí a pessoa tem uma tendência a ter uma
aceitação maior do que se você vier com uma postura de cima para baixo.
Então não há conflito, há uma escuta e um diálogo e um respeito profundo
com eles, com todos eles, inclusive com o guarda, com o poder público. A
grande sacada do palhaço é perceber o ser humano que há dentro de cada
um que se expressa através da violência, do sorriso... acho que a função do
palhaço é dialogar.
K.O.: E se durante uma apresentação aparecer, por exemplo, uma banda que
inviabilize o seu trabalho?
R.R.: Deixa tocar. Ele passa a ser o astro. Na arte de rua, principalmente
nós que estamos engajados com o desenvolvimento de linguagem, o mote
é você transformar um transeunte num observador, de observador num
cúmplice e de cúmplice num protagonista. Então, se esse processo é
executado na primeira cena ou na última é o que a gente busca. Estamos
ali para proporcionar que as pessoas se transformem em protagonistas das
próprias vidas, o espetáculo é apenas um pretexto para chegarmos nesse
estágio porque, se cada um protagonizar sua própria vida e se conectar
com a sua essência mais fundamental, a vida efetivamente se transforma
para melhor. O artista busca se misturar com a paisagem a ponto de quase
desaparecer e revelar as pessoas que estão naquele ambiente. E só a
rua proporciona isso; no teatro a qualidade de luz no palco é diferente d
a plateia.

53

K.O.: É uma linha muito tênue entre se misturar com a paisagem para evidenciar
as pessoas e ser engolido pela cidade, né? Em alguma medida a arte envolve
a quebra da temporalidade cotidiana para que possa existir.
R.R.: Isso! Você não pode ser engolido, você tem que engolir e depois devolver!
Ser engolido jamais! (risos) É terrível porque é um processo que dá muito medo,
até hoje eu fico com muito medo, e depois que termino fico me perguntando
se ainda não apreendi que é assim, o porquê de sentir tanto medo. Eu já sei
que dá certo, mas fica aquele buraco na barriga, aquele sofrimento, mas é
assim mesmo, temos que lidar com essas forças que são sobre-humanas. Não
podemos entrar numa área de conforto, temos que estar propensos a querer
viver um desconforto.
K.O.: Porque é uma improvisação constante e que um dia pode dar errado...
R.R.: Só dá errado! (risos) É exatamente porque a gente trabalha com acerto
e com erro que não há problema dar errado, você incorpora o erro. Existem
três tipos de palhaço: aquele que erra e procura disfarçar, o palhaço que erra e
não sabe que errou e tem o palhaço que erra e diz que foi o outro. Então todos
existem a partir do erro, só o palhaço é formado para errar!
K.O.: Você já se apresentou no transporte público?
R.R.: Trem, metrô, teatro, todos os espaços, mas eu prefiro a rua por conta
dessas inquietações, o artista se enriquece muito, aprendemos muito na rua.
Quando entro numa comunidade e tenho que enfrentar o tráfico ou a milícia, a
gente aprende muito. É uma relação de troca e de mútuo respeito, eles olham
pra mim efetivamente como um palhaço e eu os percebo como seres humanos
que são. Nessa relação, eles me dão a permissão de trabalhar, faço o meu
trabalho e sou respeitado pelos moradores.
K.O.: E como você escolhe os lugares que você se apresenta?
R.R.: Acho que há na veia a questão do sangue cigano e da itinerância.
Estou sempre curioso para ir para outros lugares. Eu já me apresentei em
todas as favelas do Rio de Janeiro, não me apresentei em todas as praças.
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Já viajei por muitas cidades do Brasil, mais de três mil. No ano passado
eu fui para Europa: Itália, Croácia, Montenegro e Albânia. Saí daqui sem
saber de nada e sem conhecer ninguém. Cheguei lá para achar a praça,
achar o horário, entender a dinâmica do lugar, fazer o espetáculo, passar o
chapéu e ir para outra cidade. Essa questão itinerante está dentro da gente
o tempo todo. Ir aos lugares é a melhor coisa, às vezes as pessoas falam
que tal lugar é muito longe, mas longe do quê? Longe de quem? Prefiro
seguir a lógica do povo circense que diz que todo local é um local para
promover encontros, para realizar festa; então, qualquer lugar é lugar. Agora
eu estou num projeto conveniado com a Transpreto que a gente atende 101
comunidades em quatro estados: Rio de Janeiro, desde Campos até Angra
do Reis, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais.
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O Maracanã, a cidade e o terreiro
Luiz Antonio Simas1

O

processo de configuração da cidade burguesa é sempre conflituoso. Se
por um lado há uma tentativa de controle social das massas urbanas a
partir da disciplina do trabalho e do aparelho de segurança do Estado, por outro há o
movimento dessas massas em direção ao processo de construção de sociabilidades
cotidianas nas síncopes das estruturas do controle. Esse processo abrange desde
táticas diversas de sobrevivência material até a apropriação de espaços de lazer,
festa e ludicidade, reconfigurados nas frestas do sistema vigente. Pensar, nessa
perspectiva, o uso que a cidade faz de um estádio de futebol pode ser bastante
sugestivo para que pensemos a própria cidade. É isso que proponho aqui, tomando
o velho Estádio Mário Filho, o Maracanã antes de ser destruído para o surgimento
de uma arena asséptica, como referência.
Passada a Copa do Mundo de 1950, para a qual fora construído, o estádio
do Maracanã entranhou-se no cotidiano do Rio de Janeiro e se transformou numa
espécie de casa dos habitantes da cidade, configurando-se ainda como um espaço
coletivo de diversas expressões performáticas.
O Maracanã consolida o modelo do estádio monumental. A torcida está
distante do campo, o fosso de segurança isola o gramado da interação direta
com os torcedores da geral. Diante da imensidão do estádio, o torcedor reelabora
as maneiras de interagir com o que está acontecendo no gramado. A própria
arquibancada original do Maracanã, com estrutura de cimento e concreto bastante
simples, sem cadeiras ou lugares marcados, desprovida de conforto, acabava
redefinindo as maneiras de agir das torcidas e torcedores.
As novas formas de torcer consolidam, por exemplo, a presença das “torcidas
organizadas”, com instrumentos musicais, camisas, tempestades de bandeiras,
gritos de guerra, faixas, disputas entre facções de torcedores dos próprios times,
formação de redes de sociabilidades e assistências entre seus membros etc.
Esse fenômeno de apropriação, redefinição de espaços e construção de
sociabilidades cotidianas não é isolado na história do Rio de Janeiro ou restrito ao
futebol. As décadas de 1950 e 1960 consolidam o carnaval das escolas de samba
1 Professor, historiador e escritor. É autor de diversos livros, e tem mais de uma centena de artigos e textos
publicados em jornais e revistas sobre a cultura popular brasileira.
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como grande referência do festejo carioca. A estrutura das escolas de samba bebe na
fonte dos cortejos dos ranchos e grandes sociedades, apresentando como novidade
a trilha sonora: o samba urbano carioca. É um caso contundente de apropriação
de manifestações carnavalescas de perfis mais elitistas pelos descendentes de
africanos que ocupavam os morros e subúrbios da cidade.
Do mesmo período é a popularização da festa de réveillon nas praias. A
iniciativa de fazer a festa na praia de Copacabana partiu de alguns pais de santo de
umbanda, com destaque para a turma que acompanhava Tancredo da Silva Pinto,
o Tata Tancredo, líder religioso, sambista e personagem fundamental da cultura do
Rio de Janeiro. “Tata” é título de grande sacerdote em cultos de origem angolocongoleses (bantos). Nascentes e Nei Lopes o vinculam ao termo multilinguístico
“tata”; pai, no quimbundo e no quicongo.
Tata Tancredo nasceu em 1905, em Cantagalo. Foi parceiro e gravou com
Moreira da Silva, Blecaute, Zé Kéti, Jorge Veiga e outros tantos. Conheceu a
turma toda do Estácio de Sá, a geração de ouro que inventou o “samba de
sambar”, característico do Rio de Janeiro, e participou dos fuzuês que envolveram
a criação da Deixa Falar. Sua música mais conhecida é General da banda –
louvação a Ogum e evocação das rodas de pernada e batucadas –, gravada
pelo cantor Blecaute. Foi ele o maior defensor da chamada linha de umbanda
“africanizada e indígena”, em oposição aos que defendiam a ênfase maior no
cristianismo e no kardecismo.
Assim como as avenidas de desfile e as praias, o processo de uso do Maracanã
como um espaço coletivo da população da cidade, que cria incessantemente
formas de ocupar o estádio e o seu entorno em dias de jogo, não é isolado de uma
dinâmica mais ampla de disputa pelo território. As praias, avenidas e esquinas do
Rio de Janeiro fazem parte da mesma dinâmica de apropriação da cidade pelas
bordas, frestas e fissuras. Proponho aqui que pensemos essas culturas forjadas na
experiência das invenções da vida no precário como “culturas de síncope”.
A base rítmica do samba é africana e o seu fundamento é a síncope. Sem
cair nos meandros da teoria musical, basta dizer que a síncope é uma alteração
inesperada no ritmo, causada pelo prolongamento de uma nota emitida em tempo
fraco sobre um tempo forte. Na prática, a síncope rompe com a constância, quebra
a sequência previsível e proporciona uma sensação de vazio que logo é preenchida
de forma surpreendente.
O drible – a ocupação do vazio com o corpo e a bola, a fuga da marcação
– é um exemplo de cultura de síncope. A apropriação do estádio e a criação
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de formas de torcer, a ritualização das esquinas em despachos arriados para
o santo, o piquenique em Paquetá, o uso da praia, as redes de sociabilidade
criadas nos botequins, os modos cariocas de usar a rua, são típicos das culturas
de síncope.
Os rituais que envolviam um dia de jogo no Maracanã incluíam um amplo
arco que começava na saída dos torcedores de suas casas, botequins, almoços
de família, sedes de torcidas organizadas etc. Depois disso, envolvia a atmosfera
que circundava o estádio – a fila nas bilheterias, os vendedores de laranja lima, o
encontro da torcida, o tumulto em dias de grande público, o assédio de cambistas
– e culminava com a entrada do torcedor por um dos acessos que descortinavam a
imensidão de concreto e grama.
Nesse sentido, não há como desvencilhar a história do estádio da memória
afetiva de cada um dos torcedores que viam no Maracanã a grande aldeia da
coletividade carioca, entranhada no cotidiano do Rio de Janeiro como se estivesse
desde sempre aqui.
Em conversas com torcedores de diferentes gerações, constatei que algumas
impressões sobre o Maracanã são comuns aos frequentadores do estádio entre as
décadas de 1950 e 1990.
A maioria dos torcedores das arquibancadas descreve a lembrança do
impacto que era subir a rampa, entrar em um dos túneis que davam acesso às
arquibancadas e vislumbrar o campo e a torcida como um corpo só. Em jogos
noturnos, com refletores ligados, a sensação de que o túnel transportava o torcedor
a uma dimensão onírica era mais aguda.
Das recordações que tenho da infância frequentando o estádio, uma das mais
vivas envolve o que os torcedores encaravam como uma espécie de “resposta
dos balões”. Era relativamente comum que em jogos de grande público as torcidas
soltassem balões nas arquibancadas. Na maioria dos casos, balões japoneses ou
carrapetas, de pequeno porte, com bandeiras penduradas.
A subida do balão criava forte expectativa na torcida e adquiria contornos
rituais, com sinais de sortilégios: se o balão passou da marquise e ganhou os céus,
a boa sorte foi anunciada. A torcida que soltou o balão explodia como se fosse gol.
Se o balão lambeu em chamas ou bateu na marquise, foi vaticinada a catástrofe. A
torcida adversária vibra aliviada.
Lembro-me bem que uma partida que jogou por terra o vaticínio do balão
foi Bangu e Coritiba, a inusitada final do Campeonato Brasileiro de 1985. Com a
presença de 91.527 pagantes – torcedores de todos os clubes da cidade foram
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ao estádio torcer pelo Bangu – o pré-jogo foi marcado pela subida de incontáveis
balões nos céus do Maracanã. Os bairros de Bangu, Realengo e Padre Miguel, na
zona oeste da cidade, eram redutos de turmas de baloeiros afamados.
Além de vários balões menores, alguns balões de grande porte foram soltos
nas arquibancadas. A técnica exímia dos baloeiros de Bangu fez com que os balões
driblassem com facilidade a marquise do estádio, para a alegria do público, animado
ainda pela bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel. A escola de samba
era patrocinada pelo banqueiro do jogo do bicho, Castor de Andrade, também
homem forte do futebol banguense.
Fui ao jogo com meu pai e meu irmão. Comentamos que os balões cravavam
o título do Bangu. As respostas, nesse caso, foram enganadoras. O jogo terminou
empatado em 1 a 1 no tempo normal; o placar se manteve na prorrogação. Na
disputa de pênaltis, o Coritiba fez 6 a 5 e levou o caneco, numa noite de 31 de julho
que mais parecia, aos desavisados, a de uma festa de São João na roça.
Zair Simas, o meu pai, guardou como um momento marcante na vivência do
estádio ter ido de arquibancada ao jogo Brasil X Paraguai, em 1969, válido pelas
eliminatórias da Copa do Mundo de 1970.
Alguns relatos oficiais registram que naquele dia, 31 de agosto de 1969,
183.341 pessoas pagaram ingressos para entrar no Maracanã, o que configuraria
o maior público pagante registrado na história do estádio. Há controvérsias. O
pesquisador Aírton Fontenelle aponta outro Brasil e Paraguai, pelas eliminatórias da
Copa do Mundo de 1954, como o jogo de maior público pagante: 195.514 torcedores
(SOTER, 2002, p. 94, 95).
Polêmicas à parte, os dois confrontos entre Brasil e Paraguai não deixaram
espaço vazio no Maraca. Do jogo de 1969, que terminou com a vitória brasileira por
1 a 0, com gol de Pelé, meu pai se recorda que, sem lugar para sentar, as pessoas
iam para os últimos degraus das arquibancadas e literalmente saiam rolando por
sobre as cabeças dos torcedores. Onde conseguissem parar e se encaixar, entre
pernas e braços em profusão, os torcedores ficavam.
O documentário Geraldinos, de Pedro Asbeg e Renato Martins, lançado em 2016,
acompanhou a paixão e os modos de torcer dos torcedores da geral do Maracanã,
a partir de depoimentos de jogadores, jornalistas, historiadores e frequentadores do
espaço. Os diversos depoimentos confluem para uma constatação: assistir ao jogo
era o que menos se fazia na geral.
O Maracanã talvez tenha sido a maior encarnação, ao lado das praias e do
carnaval de rua, de certo mito de convívio cordial, ao mesmo tempo enganador – em
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virtude das tensões que parecia esconder – e afetuoso, na encruzilhada entre flor e
faca, da cidade do Rio de Janeiro.
Conforme mencionei no início deste artigo, o estádio foi pensado em 1950
para ser frequentado por torcedores de todas as classes sociais, mas não de forma
igualitária. O Maracanã foi espacialmente dividido, como se cada torcedor tivesse
que saber qual é a sua posição na sociedade: os mais pobres na geral, as frações
da classe média nas arquibancadas, os mais remediados nas cadeiras azuis e os
abastados em suas cadeiras cativas. Apesar disso, essa divisão era constantemente
rasurada, permeada de nuances desestabilizadoras pela prática do ato de torcer e
de se apropriar inventivamente do espaço.
Havia algo de bastante perverso na antiga geral, evidentemente. De lá,
praticamente não se via o jogo. Sem visão panorâmica do campo e noção de
profundidade, o torcedor ficava em pé o tempo inteiro. Além disso, o “geraldino” – a
criação da expressão é atribuída ao radialista Washington Rodrigues – corria o risco
permanente de ser encharcado pela chuva e alvejado por líquidos suspeitos – da
cevada ao mijo – e outros objetos que vinham de cima.
A fabulação de espaço democrático que era o Maracanã, todavia, permitia a
crença num modelo de coesão cordato, em que as diferenças se evidenciavam no
espaço, mas se diluíam em certo imaginário de amor pelo futebol; e a possibilidade
de invenção de afetos e sociabilidades dentro do que havia de mais precário. A geral
– o precário provisório – acabava sendo o local em que as soluções mais inusitadas
e originais sobre como torcer surgiam.
Todo geraldino teve o seu dia de gargalhar na cara da miséria e do impossível,
já que a geral, um péssimo local em diversos sentidos, era paradoxalmente a fresta
pela qual a festa do jogo se potencializava da forma mais vigorosa: como catarse,
espírito criativo, performance dramática e sociabilização no perrengue. Torcedores
fantasiados, andando de patinete, empunhando cartazes, acendendo velas de
joelhos, mascarados, faziam a festa dos geraldinos. Uma festa encantada.
Por esse conjunto de modos de sentir e viver o estádio, misturando performances
coletivas e anseios individuais, e na perspectiva de compreender as dimensões
materiais e simbólicas do lugar a partir da sua apropriação e uso, é que parto para
a conclusão lançando a ideia de que, conceitualmente, o Maracanã foi um grande
terreiro que a cidade do Rio de Janeiro inventou.
Aqui entendo os terreiros a partir do tempo/espaço praticado, ritualizado pelos
saberes e suas performances. Essa consideração não despreza a referência dos
terreiros a partir de sua materialidade, mas alarga o conceito para as dimensões
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imateriais. Aquilo que damos conta como a materialidade de um terreiro passa
pelos efeitos e cruzamentos do que pensamos como o saber praticado a partir do
rito. Praticamos terreiros nas mais variadas formas de invenção da vida cotidiana.
Nas festas, nas brincadeiras, nas alegorias da vida comum, na carnavalização do
mundo, na avenida em que os corpos expressam seus saberes em forma de desfile
(SIMAS & RUFINO, 2018, p. 43).
A Marquês de Sapucaí é um inóspito território cortando as veias do Catumbi
sob sol escaldante. A Marquês de Sapucaí é um terreiro quando a primeira escola
de samba dobra o cotovelo para entrar na avenida e ritualiza/encanta o espaço.
O Viaduto de Madureira é um território que liga o bairro e viabiliza o atravessar
dos carros por cima dele. O Viaduto de Madureira é um terreiro quando o baile
começa debaixo dele para o transe dos corpos charmosos. O estádio de futebol é
um território de cimento e silêncio que vira terreiro quando a gira/jogo começa.
A esquina é território que viabiliza a cidade como ponto de passagem; a
esquina é um terreiro quando o marafo é cuspido, o padê é arriado, o samba chega
e o malandro desce. O carnaval de rua é um grande ritual de subversão do território
pelo terreiro. A praça do bairro em que moro vira terreiro quando o menino joga
bola, o velho abre o carteado, o cachorro late, o churrasquinho arde, a cerveja gela,
o maluco grita, a vovó faz alongamento, a feira é armada, o apaixonado assobia.
A arte de disputar a cidade, enfim, é aquela que torna ainda possível a vida:
nas frestas e fendas do poder, cabe encantar o mundo. Para os saberes de terreiros,
o contrário da vida, afinal, não é a morte: é o desencanto. O contrário da morte não
é a vida: é o encantamento. A cidade pulsa na encruzilhada em que esse jogo, no
Maracanã e em cada esquina carioca, ainda se desenrola.
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Direito em movimento: a construção de
“espaços de luta” a partir do carnaval de rua
Fernanda Amim Sampaio Machado

P

ara falar de Direito em movimento, ou seja, do direito legítimo, considerado
autêntico, decorrente das possibilidades de escolha dos membros da
sociedade, e não de meras normas formais, criadas e aplicadas apenas para atender
os interesses do poder público ou determinados agentes e grupos que detêm o capital
político e econômico (LYRA FILHO, 2005), é preciso primeiro falar de “heterotopia”,
de “espaços de luta”, de “práticas sociais emancipatórias”. Reverter a lógica jurídica
hegemônica, ancorada em uma forma de construção de pensamento formalista,
universalista, requer um esforço imaginativo que permita romper com a imagem e as
noções previamente criadas sobre o Direito, que confundem nossa forma de pensar e
entender a realidade, e afastam os sujeitos sociais de seus próprios processos de luta,
acarretando a despolitização das ações que buscam promover a transformação social.
Por isso peço licença para começar pelo Direito, ou melhor, pela crítica à
concepção hegemônica do Direito, antes de falar sobre o carnaval de rua e dos blocos
e grupos que constroem a festa. Penso que percorrer esse caminho é fundamental
para compreender o raciocínio aplicado às manifestações carnavalescas, que pode
ser usado para pensar sobre outros movimentos culturais que já existem, ou que
possam vir a surgir no Rio de Janeiro, e em outras cidades.
Quando pensamos na aplicação e na efetividade de direitos hoje, principalmente
de direitos humanos, percebemos que, apesar das normas existentes, a sua
aplicação continua sendo negada, fazendo com que o marco de garantias e
conquistas derivadas das lutas impetradas nos últimos anos, exista apenas no plano
discursivo. Contudo, poderemos pensar nas formas de se superar as contradições
entre o direito positivo e a justiça social se mudarmos de perspectiva, adotando
outra atitude teórica e política.
Para isso, precisamos realizar um “des-pensar” do direito, que leva a um
“re-inventar” deste (SANTOS, 2003), adotando, no lugar da concepção positivista
hegemônica, uma concepção dialética, segundo a qual o direito é concebido como
sendo o “modelo avançado de legítima organização social da liberdade”
(LYRA FILHO, 2005, p. 86, grifo meu). Com base nessa perspectiva, os conceitos
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de liberdade e legitimidade se tornam “elementos centrais” a partir dos quais é
possível atribuir sentidos às diversas práticas sociais, conforme explica José Geraldo
de Sousa Junior:
protagonismos sociais conduzem lutas por satisfação de necessidades e
por autonomia, por reconhecimentos de direitos, e expressam ações de
cidadania que indicam estratégias e formas de organização para defender
modos de convivência, construir alianças, garantir direitos e projetos de
vida (SOUSA JUNIOR, 2008, p. 130).

Nesse modelo, a liberdade é fundamentada na “possibilidade de escolha”, ou
seja, na “tomada de decisão para a ação” (SOUSA JUNIOR, 2008, p. 122), e os
sentidos de legitimidade do direito são atribuídos e conferidos a partir das práticas
sociais, a partir da rua, palco para o exercício da cidadania, para a construção de
uma rede urbana popular e para a própria criação do direito à cidade, não estático
e aprisionado, mas sim em movimento.
Com base nessa forma de se conceber o Direito, podemos perceber que é
fundamental construir socialmente as condições necessárias à sua efetivação. Em
outras palavras, é preciso criar “espaços de luta” (FLORES, 2005), ou seja, espaços
dotados de determinadas qualidades que permitam que os processos e as práticas
sociais possam ser desenvolvidos em sentido contra-hegemônico.
A realidade, para além de complexa, é extremamente rica em possibilidades.
Isso significa que existem as mais variadas experiências que podem, ou não,
tensionar em diferentes medidas as estruturas sociais existentes. Saber reconhecer
qual prática social colabora para a permanência da produção espacial capitalista
atual, e quais experiências se desenvolvem, em determinada medida, em oposição
a isso, é um exercício um tanto desafiador.
Henri Lefebvre (2002 e 2008) formulou três conceitos, a partir dos quais
podemos pensar a realização dessas práticas, e a sua relação com o espaço:
“isotopia”, “heterotopia” e “utopia”. Podemos caracterizar os espaços isotópicos como
sendo funcionais à lógica hegemônica capitalista, sendo, portanto, mercantilizados
e ligados ao projeto neoliberal de cidade (SANTOS JUNIOR, 2014). Por sua vez,
os espaços heterotópicos correspondem ao espaço daquilo que é diferente,
cujo funcionamento é desenvolvido a partir de outros princípios orientadores, se
comparados com a lógica hegemônica. São considerados desmercantilizados,
estando relacionados às práticas sociais cuja finalidade é a reprodução da vida social,
e não do ganho material. Por serem diferentes, correspondem à representação dos
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conflitos surgidos das apropriações dos espaços (SANTOS JUNIOR, 2014). Por
fim, os espaços utópicos são caracterizados como o lugar que ainda não existe
na realidade, justamente porque a sua existência demanda uma ruptura com os
paradigmas presentes. Nesse sentido, correspondem ao horizonte que desejamos
e pretendemos alcançar, a partir do ideal do direito à cidade.
Destaca-se que a potência dessa construção teórica reside no fato de os
“espaços heterotópicos” já existirem na realidade, não dependendo da ocorrência
de uma ruptura com o atual sistema capitalista dominante para o seu surgimento
(SANTOS JUNIOR, 2014). Nesse sentido, cabe fazer então uma ligação muito
importante se considerarmos o horizonte dos direitos humanos. Assumindo que é
necessária a construção de “espaços de luta” para a efetivação dos direitos humanos,
é possível perceber que existe uma relação entre os “espaços de luta” pensados por
Joaquín Herrera Flores (2005), e os espaços heterotópicos propostos por Lefebvre.
A lógica de funcionamento da heterotopia é necessariamente contrária à dinâmica
dominante, o que leva tais espaços a funcionar de maneira desmercantilizada,
elevando os valores inerentes à reprodução social e os sobrepondo aos de troca,
ligado ao ganho material. Ao debater a importância dos espaços heterotópicos,
David Harvey aponta que é “no interior desses espaços que alternativas podem
tomar forma, e é a partir deles que se pode elaborar uma crítica mais eficaz de
normas e processos existentes” (HARVEY, 2004, p. 242).
Diversas são as práticas sociais desenvolvidas no ambiente urbano, pautadas
por diferentes ideais humanistas, tais como justiça, igualdade (no seu sentido
material), liberdade, entre outros. Algumas vezes, essas práticas se encontram
ancoradas em normas já existentes, garantidoras de direitos humanos. Outras vezes,
as ações sociais se desenvolvem em um “vazio legal” ou ainda vão de encontro às
interpretações e leituras dominantes, de determinados atos normativos como é o
caso das ações de ocupação que são constantemente relacionadas às normas que
tratam de invasões e esbulhos possessórios.
Dentre as diversas práticas heterotópicas que vêm sendo desenvolvidas no
contexto urbano do Rio de Janeiro, destaco para este texto aquelas que romperam
em oposição ao megaevento do carnaval oficial e a privatização dos espaços
públicos da cidade. Quando o poder público iniciou o processo de transformação da
cidade do Rio de Janeiro em Cidade Olímpica, colocou em prática diversas ideias e
projetos que estavam alinhados com os ideais do planejamento urbano neoliberal,
empreendedorista e pró-mercado, gerando transformações na cidade de ordem
não apenas física, mas também jurídica, socioeconômica, cultural e simbólica.
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Dentro desse contexto, o carnaval de rua passou a obter os contornos estruturais
e institucionais de um “megaevento”, fazendo emergir conflitos que apontam para a
privatização da festa.
Transformado em um “megaevento”, o carnaval de rua passou a ser organizado
por meio de uma Parceria Público Privada e por uma legislação criada para atender
às particularidades desse evento e garantir a satisfação das condições necessárias
à reprodução do capital especulativo dos parceiros privados. Por meio de um
Decreto (Decreto do prefeito do Rio de Janeiro nº 32.664/2010), a prefeitura passou
a exigir que os blocos de carnaval obtivessem uma “autorização prévia” para poder
ocupar os espaços públicos da cidade, durante esse período, indo na contramão
dos direitos previstos na Constituição, que garantem, desde 1988, tanto a liberdade
de manifestação artística (art. 5º, IV e IX art. 215) quanto o direito de reunião nos
espaços públicos (art. 5º, XVI).
O processo de reestruturação da festa gerou uma contradição entre a produção
social do carnaval de rua – entendido como um bem coletivo, como uma expressão
e manifestação popular, desenvolvido a partir da apropriação coletiva dos espaços
públicos da cidade – e a apropriação privada dessa produção comum, legitimada
pela legislação e promovida por meio da parceria firmada com o setor privado.
Nessa conjuntura, diversos blocos de carnaval resolveram “romper” com o circuito
oficial, criado pelo poder público, e ocupar temporariamente os espaços públicos
da cidade, reivindicando a utilização dos mesmos, independentemente de qualquer
autorização prévia da prefeitura, nos termos do que é previsto na Constituição.
Essas práticas vêm reivindicando a cidade, e seus espaços públicos, para
o uso coletivo e social, possibilitando o surgimento de espaços diferentes dentro
do projeto hegemônico de Cidade Olímpica, no qual a cultura é apenas mais uma
mercadoria. Nesse contexto, tanto a reivindicação do carnaval livre e autêntico,
quanto da rua, como local de sua realização, podem ser lidas a partir do direito
ao pleno exercício da cidadania. Além disso, a defesa incondicional dos espaços
comuns, com o consequente posicionamento contrário à privatização dos mesmos,
garante que o interesse social prevaleça sobre interesses especulativos privados,
dando forma ao princípio da função social da cidade, que sai do plano constitucional
abstrato para ser materializado por meio dessas práticas.
Destaca-se que, além de potente, esse movimento acumulou algumas vitórias
que foram reconhecidas, inclusive normativamente, ao longo desses anos. A
primeira diz respeito à descontinuidade do processo de privatização das ruas que
estava tomando corpo desde o carnaval realizado em 2009; e a segunda é referente
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ao reconhecimento desse modelo de carnaval, pelo Estado do Rio de Janeiro, como
uma manifestação popular, e não como um evento.
Para além dessas experiências, existem muitas outras espalhadas pela malha
urbana. A riqueza das experiências existentes nas cidades nos faz perceber que,
tanto a luta dos trabalhadores informais quanto a luta pela realização cultural nos
espaços públicos têm de ser consideradas se quisermos compreender como o
direito à cidade vem sendo desenhado pelos atores sociais na atualidade. É por
meio dessas ações que o direito à cidade, baseado numa perspectiva não estática,
mas sim em movimento, ganha as suas reais significações em oposição ao projeto
de cidade hegemônico, imposto a partir de determinadas coalizões de poder.
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Esta cidade nossa: narrativas do Rio de Janeiro
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E

m movimentos, os sujeitos sociais se deslocam e disputam suas narrativas,
crônica de viver, sentir, perceber e ler as cidades contemporâneas. Nas
cidades da política, dos afetos e das linguagens, os sujeitos são os atores políticos de
classes sociais em permanentes antagonismos que criam rotas de pertencimentos,
sentidos e necessidades do viver nas cidades. Nas cidades da política, dos afetos e
das linguagens a literatura é um poderoso instrumento para mobilizar nos cotidianos
das cidades novos narradores, novas narrativas da vida urbana.
Em uma perspectiva discursiva da língua, as narrativas que historicamente se
teceram na e sobre a cidade do Rio de Janeiro foram criadas por sujeitos dotados
de subjetividade, que são a esfera produtora de sentidos (ORLANDI, 1999). Os
sujeitos têm existência histórica, vivem em um tempo e um espaço que lhes definem
como ser. Essa definição é ao mesmo tempo particular e plural, individual e coletiva.
Ao incorporarem o uso de uma língua, os sujeitos se constroem e constroem a sua
inserção no mundo. Nesse breve texto se tematizará a cidade do Rio de Janeiro
num percurso que vai de meados do século XIX, em que predominava uma visão
ordenadora da vida urbana, até os dias atuais, em que os sujeitos tendem a incorporar
de modos imprevistos referências linguísticas e culturais múltiplas. Falaremos a partir
de algumas vozes narrativas que, com suas crônicas, contos e romances teceram
recortes, criaram breves e significativos olhares sobre o cotidiano da cidade.
As reflexões aqui apresentadas têm como base as ideias de Bakhtin, que,
principalmente nos últimos 30 anos, influenciou significativamente os estudos sobre
o texto e o discurso. Na perspectiva de Bakhtin, a língua é atividade, espaço de
interação humana no qual os sujeitos se constituem. Para questionar a concepção
de língua como sistema de signos a ser descrito, Bakhtin apresenta uma concepção
discursiva da língua segundo a qual o sentido do texto e a significação das
palavras dependem da relação entre sujeitos. Nessa concepção, a interação entre
interlocutores é fundamental para a construção dos sentidos.
1 Doutora em Letras, professora de Língua Portuguesa no curso de Pedagogia do Departamento de Ensino
Superior do Instituto Nacional de Educação de Surdos /INES.
2 Doutora em Políticas Públicas e Formação Humana, membro da Rede Rio Criança e professora do curso
de Pedagogia do Departamento de Ensino Superior do Instituto Nacional de Educação de Surdos/INES.
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Ao lermos textos que fazem parte da série literária brasileira, necessariamente
estabelecemos diálogo com uma tradição literária segundo a qual o texto escrito é o
modelo de “bom uso” da língua em oposição ao falado, aos falares, à multiplicidade
de usos. Como nos lembra Antonio Candido, a literatura brasileira é galho das
literaturas metropolitanas, tem com as mesmas um “vínculo placentário” (CANDIDO,
1987, p. 151). É a partir dessa constatação que se torna fundamental, como aponta
o mestre, que a literatura brasileira construa um fio condutor de textos produzidos
aqui, uma “continuidade interna” (CANDIDO, 1987), uma tradição entendida como
diálogo de textos. O horizonte de referência de Candido é a tradição da literatura
comparada, segundo a qual os textos produzidos no Brasil, assim como em todos
os países colonizados, estariam sempre aquém dos textos metropolitanos que
ditavam o cânone, o padrão a ser seguido. Na visão de Candido, somente com
critérios avaliativos próprios a literatura produzida no Brasil poderia libertar-se e
afirmar sua autonomia.
É nessa perspectiva que Candido diferencia manifestações literárias isoladas
de obras inseridas em um sistema literário em que autor, obra e público interagem,
estão em conexão direta. No Brasil, esse sistema vincula-se ao fortalecimento da
imprensa, à publicação regular de jornais, à formação de um público leitor. Pensar
diferentes pontos de vista a partir dos quais a cidade do Rio e Janeiro foi narrada
mostra-se um caminho produtivo para mapear diferentes concepções de cidade.
Não se trata de fazer roteiro esquemático de um processo de degradação do Rio
de Janeiro. A perspectiva é observar a cidade como o laboratório em que diferentes
sujeitos exercitam suas subjetividades e constroem sentidos para a vida social. O
ponto de partida é o século XIX, momento em que, como assinala Antonio Candido,
se desenha no Brasil um sistema literário (CANDIDO, 2009).
Utiliza-se como referência Walter Benjamin e seu clássico ensaio sobre o
narrador. Benjamin observa que a tradição de narrar é remota, relaciona-se com a
atividade oral, com a prática de contar o vivido. O narrador tradicional seria aquele
que sai de sua comunidade e, ao retornar, traz experiências que compartilha e que
têm o valor de conselhos, ensinamentos a serem seguidos. O narrador do romance,
aquele que conhecemos nas múltiplas narrativas do século XIX, tanto na Europa
quanto no Brasil, é o que não tem mais uma vivência direta do mundo para transmitir,
é aquele que conta a história do outro (BENJAMIN, 1985).
A criação de uma literatura urbana brasileira, focada principalmente na cidade do
Rio de Janeiro, está diretamente vinculada ao papel que a imprensa desempenhou na
nossa história. O jornal é, então, o espaço em que os candidatos a escritores estrei70

tam seus laços com os leitores, conhecem as expectativas de seu público e ensaiam
seu ingresso no mundo literário através da produção de romances em capítulos. Na
coluna assinada pelos novos escritores e publicada na primeira página dos jornais dominicais, textos literários se revezam com textos que noticiam acontecimentos sociais,
curiosidades do cotidiano da cidade e todo tipo de banalidade. Nasce assim em solo
brasileiro os chamados folhetins, modelo copiado dos jornais franceses, mas que logo
se aclimatam e ganham peculiaridades na pena de nossos escritores.
No cenário da cidade do Rio de Janeiro de meados do século XIX, a mulher
é a grande responsável pelo crescimento do público leitor. Textos jornalísticos e
literários produzidos se dirigem diretamente às mulheres com perguntas, elogios e
comentários na intenção de satisfazerem suas possíveis expectativas.
Essa interação direta ou implícita entre jornalistas/escritores e o público leitor
feminino se combina com o “senso de missão” que Antonio Candido reconheceu
nos nossos escritores românticos. Veiculados pela imprensa, tanto os chamados
folhetins variedades quanto os romances publicados em capítulos são expressão de
um compromisso com a afirmação da nacionalidade.
Quando estiverdes de bom humor e uma excelente disposição de espírito,
aproveitai uma dessas belas tardes de verão como tem feito nos últimos
dias, e ide passar algumas horas no Passeio Público, onde ao menos
gozareis a sombra das árvores e um ar puro e fresco, e estareis livres da
poeira e do incômodo rodar dos ônibus e das carroças (ALENCAR, s.d.).

Nesse exemplo, assim como em muitos outros, o cronista adota o que se
poderia chamar de escrita pedagógica. Ele sugere que os leitores saiam de casa,
aproveitem o espaço público, frequentem a rua, valorizem a interação social.
E digam-me ainda que as máquinas despoetizam a arte! Até agora se tínhamos a ventura de ser admitidos no santuário de algum gabinete de moça,
e de passarmos algumas horas a conversar e a vê-la coser, só podíamos
gozar dos graciosos movimentos das mãos; porém não se nos concedia o
supremo prazer de entrever sob a orla do vestido um pezinho encantador,
calçado por alguma botinazinha azul; um pezinho de mulher bonita, que é
tudo quanto há de mais poético neste mundo (ALENCAR, s.d.).

O trecho citado ilustra o diálogo direto que o cronista estabelece com seu leitor
através de uma linguagem simples, direta, informal. Nesse exemplo, o tema são as
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máquinas de coser, recém-chegadas ao Rio de Janeiro. O cronista, de modo leve e
despretensioso, valoriza a novidade, orienta seus leitores a acolherem a inovação
tecnológica. O passeio pela rua do Ouvidor, os trajes e a postura adequados a
mulheres e homens, a iluminação da cidade, a chegada das embarcações com
tecidos, adereços e novidades são tematizados pelo cronista encantado com a vida
urbana, comprometido com a afirmação da esfera pública da vida.
A mesma perspectiva otimista pode ser observada nas crônicas de João do
Rio. Através dos textos que publica na imprensa carioca do início do século XX,
ele atua como cronista e, ao mesmo tempo, como um porta-voz da igualdade, do
respeito aos direitos civis. Nesse sentido, se aproxima do que Nicolau Sevcenko
chama de “homem de letras” (SEVCENKO, 1983). Como observa Sevcenko,
significativa parcela de escritores brasileiros do final de século XIX, início do XX,
participou da luta pela República e foi a um só tempo jornalista, pensador, literato.
Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza toda íntima não vos seria
revelado por mim se não julgasse, e razões não tivesse para julgar, que
este amor assim absoluto e assim exagerado é partilhado por todos vós.
Nós somos irmãos, nós nos sentimos parecidos e iguais; nas cidades,
nas aldeias, nos povoados, não porque soframos, com a dor e os
desprazeres, a lei e a polícia, mas porque nos une, nivela e agremia o
amor da rua (RIO, 1995).

Lembrando o narrador tradicional a que Benjamin faz referência (BENJAMIN,
1985), João do Rio vê a cidade a partir da sua subjetividade. A sua experiência
direta com o cotidiano da cidade aponta para uma idealização da vida urbana, vista
como espaço de compartilhamento de diferenças, de liberdade e de exercício de
cidadania. A cidade, nesse exemplo, é sinônimo de acolhimento, de valorização da
diversidade humana.
Ao tomar-se como referência o conto “A arte de andar nas ruas do Rio de
Janeiro”, de Rubem Fonseca, percebe-se um esvaziamento do espaço urbano.
Ele se mudou para o sobrado da chapelaria para melhor escrever o
primeiro capítulo, que compreende, apenas, a arte de andar no centro da
cidade. Não sabe qual capítulo será o mais importante no fim, no fim de
tudo. O Rio é uma cidade muito grande, guardada por morros, de cima
dos quais pode-se abarcá-la, por partes, com o olhar, mas o centro é mais
diversificado e obscuro e antigo, o centro não tem um morro verdadeiro;
72

como ocorre com o centro das coisas em geral, que ou é plano ou é
raso, o centro da cidade tem apenas uma pequena colina, indevidamente
chamada de morro da Saúde, e para ver o centro de cima, e assim mesmo
mal e parcialmente, é preciso ir ao morro de Santa Teresa, mas esse
morro não fica em cima da cidade, fica meio de lado, e dele não dá para
se ter a menor ideia de como é o centro, não se veem calçadas das ruas,
quando muito vê-se em certos dias o ar poluído pousado sobre a cidade
(FONSECA, 1992).

Nesse fragmento, a cidade é mapeada por um narrador que pode ser
aproximado do narrador de romance a que Benjamin faz referência (BENJAMIN,
1985). Esse narrador conta a história do outro, mas não de um outro que possa servir
de modelo de comportamento ou de perspectivas de vida. No conto de Fonseca o
narrador apresenta um personagem que vaga pelas ruas do Rio de Janeiro sem
expectativa de encontrar nada de significativo. O narrador adota o ponto de vista
do personagem, mas não há espaço para glamour na descrição da cidade. A tarefa
do personagem será criar sua narrativa a partir de cacos, a partir de uma cidade
destituída de sentidos, sem possibilidades de servir de espaço de agregação social.
O mesmo olhar descrente e esvaziado pode ser observado no narrador que o
trecho abaixo apresenta.
As duas cresceram ao mesmo tempo, nas mesmas ruas, respiraram
o mesmo ar parado, meteram os pés nas mesmas poças, as mesmas
vozes falaram para uma e para outra, as mesmas palavras voavam
à sua volta. Elas dormiram debaixo das mesmas noites, debaixo
da mesma poeira e abafamento, depois de pressentir as mesmas
ameaças, depois de esbarrar nas mesmas humilhações – as mesmas
que iriam se pôr no seu caminho no dia seguinte, na semana seguinte
(FIGUEIREDO, 2010).

Apresentado na ficha catalográfica como “ficção brasileira”, o texto “Passageiro
do fim do dia”, de Rubens Figueiredo, desloca os elementos típicos de uma narrativa.
O enredo é uma viagem do centro da cidade para um bairro de periferia, mas o
olhar do narrador é tão fragmentado que o leitor tem dificuldade de seguir o fio
narrativo. No fragmento citado, a personagem de dentro do ônibus se identifica com
a de fora do ônibus. Ambas não têm perspectivas, vivem o cotidiano como rotina
despotencializadora de suas humanidades. O ponto de vista do narrador é o dos
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despossuídos, dos marginalizados. À medida em que o ônibus vai se afastando do
centro da cidade, cada vez menos o narrador parece ter o que contar. A identificação
que se poderia fazer com o narrador de romance de Benjamin (BENJAMIN, 1985)
esfacela-se. A poeira está na rua e também nos corpos cansados, massacrados. O
narrador dá pistas, sugere o clima de medo e insegurança que predomina na cidade
que exclui, que não comporta sujeitos desejantes.
Retomando a tradição da crônica oitocentista, no fragmento a seguir temos o
narrador em primeira pessoa, contando sua experiência na cidade.
Canso de ouvir um subtítulo sobre Nova Iorque: cidade para se conhecer
a pé. E o Rio, com seus becos, desde o dos Barbeiros, das Garrafas,
até o Beco do Rato, no baixo Lapa? Só andando. Tinha eu 18 anos de
idade, zanzando com o fígado ainda no plástico bolha, novinho, quando
me deparei com o Beco das Sardinhas servindo um dos nossos melhores
pratos de botequim. .... A cidade paralela aos poucos apressados caminha
por sagrados templos gastronômicos. Tudo permanece (LUZ, 2018).

Como o flaneur a que José de Alencar se referia nas suas crônicas (ALENCAR,
s./d.), Moacyr Luz é o cronista que anda pela cidade. Como o narrador tradicional
de Benjamin, tem a autoridade da experiência a seu favor, narra o que vivenciou.
Seu passeio, bem diverso do realizado pelo personagem de Rubem Fonseca
citado acima, é vivo e potente. Na pena de Luz o cronista procura, com olhar livre e
sensibilidade aguçada, a beleza de becos e ruas, a geografia dos botequins vistos
como territórios de satisfação gustativa e principalmente como espaços de trocas
e compartilhamento de experiências. Nesse sentido, é o sonho de uma cidade
acolhedora e humana que se desenha.
.....
conflito urbano
Arquitetura do afeto
Reequilíbrio
Do aspecto humano
.......
Livre, horizonte amplia!
Espaço plural: democracia!
Descaceta e reencanta, jovem risco!!!3
3 Trecho de texto criado por Augusto Rodrigues e Lucas Jupy a partir da proposta da Oficina Literatura e Cidade realizada em 2018 no Curso de Extensão “Direitos culturais e direito à cidade”.
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Escrito como poema, o trecho citado ilustra múltiplas vozes, que de diversos
modos narram a cidade atual. O ponto de vista do narrador não aparece claramente
ordenando um possível enredo. Nos versos, temos uma voz que assume a
fragmentação como forma e conteúdo de uma cidade complexa, contraditória
e principalmente desigual. Palavras soltas ora descrevem a cidade, ora são
reivindicações. Dialogando com as múltiplas representações de cidade que têm
sido apresentadas em crônicas, contos e romances brasileiros, o fragmento citado
aponta para a necessidade de reinvenção da cidade. Os textos aqui comentados
dramatizam a construção da cidade. Os múltiplos olhares apresentados indicam
que a história da cidade é inseparável da história do cotidiano e dos sujeitos que o
movimentam.
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Entrevista de Airá OCrespo1 a Daniel Reis2, 3
Um pouco sobre sua história
Eu sou do Rio de Janeiro. Passei boa parte da minha infância entre a zona
norte e a zona sul, entre Olaria, Laranjeiras, Catete, Rocha Miranda. A minha avó
morava em Laranjeiras e meu pai morava em Olaria. Então, a minha mãe faleceu
quando eu tinha uns seis anos, e aí eu passei a morar com ele. Durante a semana
eu ficava lá na minha avó, porque nesse período eu estudava no Cosme Velho, e
depois eu ia no fim de semana pra casa dele. Então, durante uns três anos eu tive
essa jornada. Aí depois eu fui pra Olaria direto, aí já pré-adolescente. Adolescente
eu fiquei lá, cresci e quando eu fiz 18 anos eu chispei da casa dos meus pais.
Eu estudei em vários colégios. Porque desde moleque eu rodei muito.
Eu morava com a minha mãe solteira e, que eu me lembre, aqui no Catete foi o
primeiro lugar que a gente morou. Em frente ao... perto do museu. Ali na Correia
Dutra. E aí depois eu saí do Catete e fui lá pro Rocha Miranda. Ela faleceu e eu
fui morar em Jacarepaguá com um tio meu e isso sempre mudando de colégio. Aí
eu fui pra Jacarepaguá e fiquei até os oito lá. E estudando lá por aqueles lados.

1 MC e grafiteiro.
2 Doutor em Antropologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Pesquisador do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular e professor do Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural.
3 Fotos: Francisco Moreira da Costa. Imagens cedidas pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular/
IPHAN e pelo Museu de Folclore Edison Carneiro, a quem agradecemos.
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Aí fui morar com meu
pai no Rio Comprido por um
ano. Aí estudei lá. Aí depois
eu fui morar com a minha avó
em Laranjeiras, fiquei estudando lá. Aí sai pra um colégio no Cosme Velho e fiquei
uns dois anos lá. Aí eu fui morar em Olaria definitivamente
e foi a primeira vez que fui estudar numa escola pública. E
aí foi o maior choque cultural.
Eu era um moleque mais tranquilinho e a escola era ali do
lado do Complexo do Alemão
e era uma época chapa quente. E foi quando eu comecei a
escutar tiroteio e ver arma na
minha frente, ver moleque que
às vezes levava arma para o
colégio. Depois eu acabei me
adaptando, né? Mas foi legal.
Foi uma experiência que eu
fui amadurecendo, assim. Eu
fui ficando mais pé no chão.
Aí depois eu saí desse colégio em Olaria e fui estudar em
São Cristóvão e foi onde eu
terminei o meu segundo grau.
Eu cheguei a fazer propaganda e marketing também,
um politécnico na verdade.
Eu comecei a me interessar
por marketing cultural, então,
foi uma coisa que despertou
a minha atenção para essa
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parte de projetos. Faltou uma
matéria pra concluir. E aí eu
fui deixando pra terminar, fui
deixando... e quando eu vi já
estava num fluxo de trabalho
e meio que deixei, dei mole.
Mas eu pretendo ainda estudar
novamente. Quando der tempo
de frear e organizar legal. Mas
eu gosto. Eu gosto também
de fazer meus estudos, independente. Eu estou buscando
sempre informação, fazendo
curso essas coisas.
Mas onde eu comecei
a me envolver mesmo com o
hip hop foi na Lapa. Foi o lugar que, quando eu fiquei adulto, eu escolhi. Tenho 36 anos
e comecei a pintar em 1999

quando fiz os meus primeiros traços na rua. Eu
me lembro que eu estudava em São Cristóvão.
Eu comecei a estudar lá em 1996, fiz o segundo
grau lá. E aí lá foi quando eu comecei a me ligar
assim em fazer desenhos. Em fazer desenhos
além do que eu via de pichação. Eu sempre gostei de pichação. Desde que eu morava nesse circuito Olaria x Laranjeiras. Nessa época eu tinha
uns dez anos, onze anos e eu já gostava. Então,
eu andava muito de ônibus e eu estava sempre
ligado nos muros, vendo as novidades e as marcas que a galera estava deixando. E tinha essa
cultura da pichação na década de 1990, uma
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cultura urbana muito forte, ali na parte de Laranjeiras, Catete e Flamengo. Era
muito forte essa coisa de torcida, de galera de baile funk, de grupo de pichador,
uma molecada muito grande na rua. Então, era um caldeirão, não é? E eu circulava por ali e estudava no Cosme Velho nessa época. E em Olaria, lá na minha
rua, tinha uma cultura muito forte também de pichação. A galera pichava de spray,
pincel, botava pigmento com água dentro do desodorante pra fazer de spray de
tinta, né? A minha casa, eu me recordo, era a casa mais pichada da rua, sabe?
Podia pintar que o pessoal vinha e pichava de novo. O muro em frente a minha
casa também. Era o único muro não residencial da minha rua. Era uma gráfica.
Então, eu abria a janela de casa e eu já via assim, aquele monte de pichação na
minha frente desde sempre. Então, eu cresci com isso. Isso aí é uma coisa que me
fez continuar lidando com o spray.
E vc disse que tinha começado com o hip hop e o grafite lá, andando pela
cidade...
Eu sempre gostei de música né? Então, eu sempre tive essa coisa com as
palavras. Eles falam que eu comecei a ler e a escrever sozinho quando eu era
moleque. Então, uma coisa que eu sempre tive, foi essa relação com as palavras.
Eu lembro até que eu pulei uma série quando eu cheguei pra estudar porque eu já
sabia o básico ali, né? Então, quando eu era moleque, eu tinha uns 12 anos assim,
eu fiz um trabalho, quando eu estudava no Cosme Velho, a professora me passou
um trabalho de História, que eram umas figuras assim, e uma cartolina pra você
escrever uma história a partir das figuras, né? Aí eu perguntei pra ela: “Professora,
eu posso fazer como poesia?”, E eu fiz a parada com poesia e tirei 10. Foi a primeira
vez que eu vi que... caramba, eu posso fazer poesia. Eu não entendia nem o que
era propriamente se expressar, uma expressão. Mas eu quis fazer aquilo. Aí eu
lembro que depois eu, uns dois anos depois, na escola eu comecei a fazer. Batia
as inspirações e eu fazia tal, umas poesias e fiquei assim na adolescência. Até que
aos 16 eu comecei a me ligar mais em reggae e eu queria começar a compor em
estilo reggae. Isso foi o que... foi em 1995, 1996, por aí. E eu fiquei fazendo isso e
no ano seguinte eu já comecei a fazer desenho de giz de cera no colégio, na parede
do colégio. E aí, pô, começou a criar um problema, né? Era meu último ano. Eu fui
pego e eu tive que limpar as paredes lá que eu tinha feito e uma pessoa do colégio
me encaminhou pra uma oficina de grafite. Uma oficina de desenho na verdade.
Mas o cara já intitulava assim, uma oficina de grafite. A gente mexeu no spray, acho
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que umas duas vezes. Mas foi uma oficina de desenho que abriu a minha mente e
eu vi que eu era capaz de desenhar, sabe?
E o meu nome eu comecei a construir nas revistas que o meu irmão tinha,
porque ele gostava de hip-hop e ele era uns quatro anos mais velho. Então, eu tinha
15 anos e ele tinha 19, e ele falava inglês já e ele comprava uma revista americana
de hip hop, sabe? Que tinha lá umas informações, tinha umas legendas, na última
página tinha uns trens grafitados. Então, eu copiava o desenho dos trens e aí eu
tirava meu nome dali. Então, isso foi o início mesmo quando eu comecei a descobrir
que eu poderia fazer isso. Uma coisa importante, quando eu tinha 17 anos, e eu
estava decidindo o que eu ia fazer, eu tinha acabado o colégio. Aí meu pai sabia que
eu gostava de hip hop e aí ele falou pra mim que eu podia ser público ou podia ser
artista. E até então, eu nunca tinha dimensionado que eu podia ser artista. Então,
isso também foi uma coisa que me marcou. Eu falei: “Caraca!”
Como foi o contato com o spray
O primeiro contato foi com essa oficina de grafite. Com tinta, não é? Legal
mesmo e sabendo o que eu estava fazendo. Foi nessa oficina de grafite no Ciep
Nação Mangueirense e tinha um outro colégio lá no Bom Sucesso, perto de
Manguinhos que tinha uma oficina de grafite também. E tinha uns amigos de Olaria
que iam lá, que frequentavam lá. Então, eu comecei a ir lá e foi onde eu conheci mais
uma galera que se identificava com a história e que morava na região e tal. Isso aí
foi em 1999. Foi um período definitivo pra mim. Pra ampliar as possibilidades e ver
o que é que era possível dali. Descobri que tinham outras pessoas que gostavam
e que era um universo maior do que eu imaginava. E aí eu comecei dali e tinha um
cara que morava praticamente na minha rua, que é o Braga, que também é grafiteiro
até hoje. Ele é um artista muito bom. E ele morava lá na minha rua e, bom, a gente
estava sempre juntos porque a gente trocava uma ideia sobre música e a gente
começou a desenhar junto também. Então, eu me lembro que meu pai saia muito,
e a gente ficava rimando e desenhando o maior tempão. E isso foi um período em
que eu amadureci muito. E a gente também ia pra rua. Comprava uns sprays assim
e ia para a rua pra pintar. Então, foi quando eu comecei mesmo. Entre 1999-2000.
Se teve algum nome em especifico que te....
Claro. A galera que mais me influenciava era a galera da pichação. Quando eu
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estava começando, o Fábio Ema era o cara. Porque o Ema era um cara que era pichador
e fez a transição do picho pro grafite. E virou “grafiteirão” mesmo. Virou grafiteiro do O
Rappa, na época que ele pintava com a banda. Então, ele era o auge, o Ema é foda.
Grafite, e cultura visual na cidade e paisagem
Eu acho que o grafite ele enriquece o cenário urbano, ao mesmo tempo em
que também ele, como é que eu posso dizer, ele enriquece as pessoas, não é?
Porque as pessoas, em muitos lugares em que o grafite está, elas não têm estimulo
visual, estético. Você olha uma árvore, você olha uma paisagem, você olha várias
coisas, flores, mas você não olha uma pintura. Você não olha uma coisa que tem
um conceito ali tramado, você não olha uma coisa composta que possa te dar uma
outra visão da realidade, sabe? Te desafiar a interpretar aquilo. Então, eu acho
que isso daí é uma coisa que carece muito e que o grafite ele acaba suprindo, né?
Ele está em tudo que é lugar, mesmo que de uma maneira às vezes massiva, né?
Então, isso acaba obrigando as pessoas a ter essa interação e ao mesmo tempo
as familiariza. Eu gosto de dizer que o grafite é um dos maiores promotores das
artes visuais. Senão o maior porque a gente tem aí nos últimos dez anos que foi a
época em que o grafite eclodiu um aumento expressivo do público de artes visuais.
Seja em exposições visitando, seja a coisa de adquirir, seja de acompanhar mesmo
o trabalho de determinados artistas na Internet. A arte urbana ela difundiu mais o
grafite, difundiu mais as artes visuais e as artes como um todo. E isso eu acho que
realmente faz muito bem para a cidade, para as pessoas. É uma coisa que faz a
diferença porque a pessoa começa a ter contato com a arte e ela muda.
E você desenvolveu um estilo seu? Você começou a trabalhar com isso profissionalmente? Como foi isso?
Eu comecei a fazer propaganda e marketing em 2000. Então, foi mais ou
menos a época em que eu estava começando a desenhar também. Mas eu estava
ali no início de tudo. Então, eu sempre tive uma consciência social forte. E na época
em que eu comecei a intenção era combater o sistema. Era contra o capitalismo, era
contra o sistema, era contra tudo. Então, eu comecei já colando com uma galera,
tínhamos um grupo chamado Nação. E o Nação, o símbolo é esse aqui. É tipo uma
alusão à bandeira do Brasil, né? Aí, em 2002 o Lula chegou ao poder e aí, porra,
o Nação era a nação. Vamos lá Brasil! Vamos lutar! Vamos vencer! Nação! (risos).
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Então, foi a época em que era muito forte também, esse trabalho sociocultural, as
Ongs e tudo mais. Então, eu posso dizer que eu tive sorte de estar com as pessoas
que começaram a fazer as coisas. Eu também nunca fui de esperar muito. Eu
chegava junto, eu me relacionava e aí, em 2001, eu fiz uma prova pra ser educador
social da prefeitura. Comecei a ser educador social, achando que eu ia poder
ensinar grafite, que eu realmente ia ser um educador. Mas que nada eu fiquei lá
no abrigo dos menores, cuidando da rotina dos menores lá, botando a galera pra
acordar, botando a galera pra almoçar, vendo se escovou os dentes, separando
briga e, quando dava, fazer uma atividade cultural. Então, isso aí me deu um
choque de realidade muito forte. E aí logo depois que eu saí disso eu queria fazer
oficina de grafite e o Braga ele começou a dar oficina de grafite no Afro Reggae
porque o Ema foi convidado, só que ele estava com O Rappa, então ele indicou o
Braga. E a gente se conhecia todo mundo da Lapa. Porque a gente ia pra umas
festas, pra umas não, pra festa que tinha ali, que era a Zuera, que é antes da
Batalha do Real ainda. E a Zueira era a festa que aglutinava a galera. Então, o
Braga começou a dar oficina de grafite em 2000, mais ou menos assim, lá no Afro
Reggae e aí em 2002, eu comecei a dar oficina de grafite na Fundição Progresso.
E foi bem legal porque a Fundição era um lugar que também estava começando
a se organizar melhor. Antes era um galpão abandonado. Eu me lembro que eu
ia pra Fundição quando eu trabalhava, em 1999, eu trabalhava com meu tio no
centro da cidade, na Treze de Maio. Ele tinha uma cabine de fotografia. Uma
cabine não, ele tinha uma sala comercial e nessa sala ele começou a tirar foto
para documento. Na minha hora de almoço eu ia lá na Fundição Progresso, ficava
circulando lá, qualquer um podia entrar nessa época e eu já observava aquele
início lá. Então, dois anos depois eu estar lá dando a oficina de grafite foi... po! Na
Fundição tinha um espaço chamado, primeiro “rádio Fundisom” e depois SIC, de
um cara chamado Geraldo de Miranda, que foi um cara que apoiou muito a cultura
urbana, sabe? O crescimento da cultura urbana nessa década de 2000 ali na Lapa.
E foi um abrigo assim para muita gente. Fez toda a diferença na disseminação e
no reconhecimento da cultura urbana aqui no Rio. E a minha rapaziada ficou ali
inserida, né? Eu comecei a ver amigos meus que eu encontrava nas festas de hip
hop, no Zuera, lá na rádio ajudando a construir. Porque a Fundição era um monte
de tijolo e armação de ferro. Então, eles estavam ajudando a construir o espaço. O
cômodo e tal, sabe? Metendo a mão na massa mesmo, botando cimento, botando
tijolo. Então, isso já me deu uma referência forte. Quando eu fui pra lá eu já tinha
uma proximidade. Sabia o que é que tinha acontecido ali. E dali cara, foram várias
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oportunidades que foram surgindo. Então, isso entre 2002-2004 eu comecei a
trabalhar junto com o Braga e a Nação começou a trabalhar com o Afro Reggae.
Tinha o projeto Conexões Urbanas, você lembra? Aí, no Conexões Urbanas a
gente ia nas favelas pra pintar e tal. Era o momento em que estavam montando
o palco, era o momento também pra fazer grafite, pra fazer as paradas e tal. Era
muito maneiro. E aí em 2005 eu comecei a trabalhar no Afro Reggae, eu comecei
a dar oficina de grafite. Eu comecei a trabalhar num projeto do Afro Reggae no
Sesc e foi maneiro pra caramba. Então, eu fui indo, sabe? E de lá, eu sempre tive
essa noção de mercado através do marketing, que eu estudei, de apresentação,
de entender um pouco como a coisa funcionava ali. E ao mesmo tempo, tinha essa
coisa dos projetos. Eu era um cara que fazia projeto, eu elaborava projeto. Então,
já realizava um projeto ou outro às vezes, então isso sempre foi me dando um
campo. E aí, eu não parei mais. Há muitos anos que eu vivo de arte.
E o que tem feito? Qual o perfil do teu trabalho?
Atualmente as coisas com que eu mais trabalho são pinturas decorativas e
projetos culturais. Mas os projetos, eles tiveram uma mudança. Antes eu trabalhava
dando oficina, fazendo coisas com uma conotação mais social e agora eu trabalho
com projetos com uma conotação mais cultural e comercial. Então, também tem
projetos sociais, mas infelizmente isso deu uma caída grande atualmente. Porque a
cidade carece muito. Mas esses projetos são uma coisa que eu tenho muito gosto. E
além disso eu trabalho dando aulas, com oficinas. Eu trabalho com encomendas de
telas, pintando em eventos. Então, são diferentes perfis, mas com uma intensidade
boa, assim, que dá pra eu viver de boa. Mas agora eu estou num movimento, de
parar de prestar serviço e começar a ter meus próprios produtos. Trabalhar a minha
marca, Airá OCrespo, e conseguir ter a partir disso uma demanda, não pelo grafite,
mas pelo artista Airá. Porque há alguns anos atrás isso não era tão possível. Mas
com o tempo e uma experiência de mercado você vai tendo essa possibilidade.
Então, agora eu estou nesse movimento.
Você acha que mudou muito essa relação do mercado com o grafite nos últimos anos?
Mudou muito. Pelo menos nos locais com um pouco mais de acesso à
arte mesmo com um pouco mais de estímulo, a galera já vê o grafite como arte
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contemporânea. No mercado da arte o grafite ainda está ganhando espaço. E
no mercado da publicidade, da moda, nesses mercadões de atender um grande
público, o grafite é uma linguagem que é legal, uma linguagem que a galera se
identifica e que fala a linguagem do jovem. Então, o mercado ele é muito hoje em dia
voltado para o jovem. Ele acaba que é uma tradução visual desse tempo que eles
enxergam, que eles acham que é interessante.
E a questão do material, tintas, latas...
O material, quando a gente começou, era osso. A tinta, ela não era uma
tinta especializada. Ela era uma tinta que ia muito diluída e escorria muito. O
spray, ele tem, tinha um jato muito forte, então era complicado de pintar. Mas a
gente se virava. Aí depois com o tempo, assim, a gente começou a ter acesso
a materiais importados. Veio um suíço pro Rio chamado Mr. Bean, o nome dele
de grafite, e ele gostou muito do Rio e começou a morar aqui e abriu uma loja
e começou a importar o material. Então, isso foi começando a dar acesso pra
gente. E aí porra, o grafite começou a ter mais público, mais gente e começaram
a ter outras pessoas abrindo loja e tal. Então, a coisa foi expandindo. E tem o
material nacional nesse meio tempo aí também. A Colorgin, que fabricava a
tinta que a gente usava antigamente, começou a fabricar uma linha justamente
para arte urbana. Então, isso foi uma coisa que tornou mais barato, o material
acessível e um material de qualidade razoável.
E o nome?
Eu desde moleque tenho essa coisa assim, do nome diferente. Então, na escola
o pessoal caía na pele. Airá é meu nome mesmo. Airá Iluaiê Ferraz de Almeida. E
aí eu assinava só Airá quando eu comecei. Só que, pô, eu gostava de usar o cabelo
crespo, não é? Eu tinha um black power, na época eu tinha mais cabelo. E eu tinha
esse black power e todo mundo falava para eu cortar, ficava implicando comigo,
perturbando meu saco. Então, pô quando eu comecei a tomar, sei lá, a tomar uma
consciência maior, comecei a me tocar mesmo nessa história eu falei: “Ah, então,
eu vou assinar OCrespo, porque o cabelo é crespo”. Isso foi em 2001. E ficou. Airá
OCrespo e eu nunca mais abandonei.
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E tem alguns projetos em que você trabalhou.
É. Eu sempre tive essa coisa dos projetos. A Batalha do Real foi uma coisa
que eu participei desde o início. Sempre gostei de rap free style e eu era amigo dos
meninos. Então, fazia lá... batalhava também. E fazia grafite e comecei a participar
de outras coisas, fazia desenho com a filipeta, fazia um cenário, participava de
outras formas. Ontem eu até dei uma oficina de rap num projeto da Batalha do Real
que começou lá no Leme e que foi bem legal.
Eu comecei a fazer no decorrer dos anos, a curadoria dos projetos. Que
é por conhecer muita gente eu acabava sabendo quem era mais ativo na cena,
as características de trabalho de cada um, quem era melhor pra trabalhar. Então,
isso foi um movimento bem legal que rolou e que, de alguma maneira, com a arte,
suprir demandas da cidade. Então, eu olhava e pensava no que é que, na cidade, o
grafite poderia ajudar a amenizar ou solucionar, enfim, onde pode estar atuando. E
além de eu elaborar projetos com essa conotação e a direcionar os projetos que eu
participava pra esse perfil, eu também comecei a ter entrada nos projetos que tinham
esse perfil e que as pessoas me viam como alguém indicado pra estar atuando ali.
Então, foi um movimento bem legal. Vem sendo, na verdade.
Eu fiz no ano passado, o último projeto que eu fiz foi o “Rio eu amo eu cuido”
que é um movimento bem legal que tem aqui no Rio e que eles revitalizaram uma
praça na Tijuca e eu fiz a lateral de dois prédios.
E vc falou das estações de metrô também.
Ah, tá. Isso aí foi o “Copa Grafite”. O Copa Grafite e o GaleRio. O Copa Grafite
foi um projeto que o metrô queria fazer um concurso de grafite. E aí eu criei esse
Copa Grafite, com a galera montando times de grafiteiros, cada um atuando em
uma estação de metrô da zona norte, na Linha 2. Rolou duas edições. E depois, o
projeto deu certo e ficou legal e ele evoluiu para o GaleRio. O GaleRio foi um outro
projeto que eu escrevi e que na verdade foi complementado pela coordenadora
dele, que era a Christine Nicolay. Era um projeto pra transformar um muro do metrô
na maior galeria de arte urbana do mundo. Mas acabou não dando pra fazer porque
faltou recurso. A gente pintou uma parte, mas faltou bastante.
Do GaleRio a gente retratou alunos de uma escola de Inhauma. E esses
alunos eles foram indicados pelo colégio, porque esses alunos eram alunos com
algum tipo de problema de adaptação, de bulling, ou o aluno tinha problema em
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casa. A maioria deles eram alunos com baixa autoestima. Então, foi legal porque
nesse mural, os alunos veem o rosto deles ali retratados. Levantou a autoestima
da galera. Tornou eles celebridades na escola. Então, foi incrível porque os pais,
os alunos foram lá visitar, os professores. A gente teve ali uma troca com eles. O
colégio era perto lá de onde era o mural. E acho que foi também que fez muita
diferença lá pra eles.
Teve a GAU, que era a Galeria de Arte Urbana, que rola ali na escola SESC ali
na Barra. É uma galeria de arte urbana que reuniu 52 artistas. Cada um com murais
assim, com pelo menos 10 x 4m, assim, enormes. E tem um mapeamento de toda a
cena do grafite do Rio. Os principais protagonistas estão lá. Uns outros artistas de
outras partes do Brasil e de outros países também. Gerou um livro. Esse livro aqui.
Bem legal.
E tem teu lado também de MC, né? Como é que é a trajetória...
É. Eu sempre fui essa coisa do freestyle, né? Sempre gostei da rima de
improviso, de estar mandando a letra na hora, mas sempre compus também. E agora
é que eu estou mais preocupado mesmo em montar um disquinho. Na verdade, eu
já estou há um tempo preocupado com isso. Mas aí eu fui adiando. Porque eu
sempre estava envolvido em projeto grande, né? Então, é difícil se dedicar a alguma
coisa mais contínua como fazer música, fazer várias músicas pra um disco. Mas
mesmo assim, eu tô me organizando, já gravei algumas e agora pretendo lançar um
disco. Eu gosto de falar que nem é rap. É bass music. É porque eu gosto de funk, eu
gosto de eletrônico, então, não estou afim de colocar aquela coisa de rap, rap, rap....
sabe? Eu estou mais numa onda de fazer música. De deixar a coisa fluir. Não ficar
de gênero fechado não. Mas eu gosto muito dessa coisa da performance. De unir a
palavra, música com a pintura. Eu fazia isso com o Acme, não é? O Rimas e Tintas
que era um grupo que a gente tinha e enquanto um rimava outro pintava e depois
revezava de novo. A gente tinha uma performance legal.
E como é que rolou a parada lá no museu?
Lá no museu, primeiro a história começou assim. Teve uma reunião. A reunião
primeiro foi em separado com cada um. E quando a gente foi junto, a gente começou
a trocar ideia; após a reunião e eu fiquei pensando porra, eu tinha que falar sobre
algo dentro desse contexto do folclore e dentro desse contexto do que é um objeto
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senão o que as pessoas falam dele, a gente podia tentar falar, po, do modo como as
pessoas falam da gente. Do modo como as pessoas nos veem. E aí, aí eu propus
isso, da gente interpretar quais são os mitos, quais são os folclores que as pessoas
falam dos artistas urbanos nas ruas. A gente já quis fazer uma coisa mais inusitada
assim, tipo quadrinhos, mas usando outros recortes. Foi bem legal o processo de
trabalho. Já fazia um tempo que eu não pintava com o Acme e o Ment.
E como se forma um grafiteiro hoje?
Atualmente o grafiteiro se forma na Internet. Porque o pessoal tem muita
informação, tem muita imagem. Na nossa época não tinha isso. Na nossa época
as revistas eram escassas. Quando a gente conseguia uma revista em São Paulo
era pulo de alegria. Alguma imagem diferente da que a gente estava acostumado
a ver. Aí depois, no decorrer dos anos, fomos tendo mais acesso e tudo mais.
Mas eu acho que um grafiteiro atualmente tem muitas facilidades e perde até um
pouquinho daquele amor, daquele envolvimento, porque a gente sofreu pra fazer
o que a gente faz. Hoje em dia a galera não sofre. A gente sofreu com a polícia,
a gente sofreu discriminação da sociedade, da nossa família, a gente sofreu com
falta de material, a gente sofreu de várias formas. E continuou. Hoje em dia o
cara chega: “Mãe, eu quero fazer grafite”. “Ah, tá bom. Eu vou com você comprar
o material”. Você chega na Internet, vê como a pessoa pinta, tem um monte de
tutorial, tem muitos tutoriais de como aprender a usar o spray; então, isso já facilita
tudo, porque você já vai sabendo muito e perde um pouco aquele, aquela coisa da
descoberta que também até gera novas possibilidades. E um cara do design assim,
que vê que o grafite tá em evidência e “Po, virei grafiteiro”; é o cara que é artista
plástico e que “Po, acho que vou começar a pintar com spray”. “Vou mudar, ficar
moderno, po…”, sabe? Todos esses movimentos vêm acontecendo. Ontem eu na
minha palestra sobre rap, eu nem falei sobre rap propriamente; eu falei mais sobre
arte, o moleque já estava há duas horas escutando os outros lá falando de técnica,
e não sei o que, e ai eu resolvi falar mais sobre arte. E aí eu falei pros moleques
uma coisa que eu li outro dia que é como que o artista processa as coisas. Tipo,
o artista é aquele cara que transforma a experiência em memória, a memória
em expressão e transforma a expressão em arte. A expressão, ela realmente é
arte quando ela une a expressão com sentimento. Quando a pessoa consegue
temperar a expressão com sentimento e tocar alguém, ela está fazendo arte. Mas
quando ela não consegue embutir sentimento, ela está só se expressando. Essa
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é a minha visão. E tipo, eu acho que a pessoa que está disposta a fazer esse
processo, ela sempre vai ter espaço de desenvolver, porque as pessoas precisam
disso e a sociedade precisa disso.
Hoje em dia a galera fica muito mais na rede do que propriamente na rua. Isso
é uma coisa que é foda. Eu, durante muito tempo releguei a rede. E depois eu vi
que estava pra trás. Tive que correr atrás do meu prejuízo. Eu sempre fui muito “Ah,
não gosto de aparecer não”. Mas não dá pra ficar nessa. Tem que ser sangue no
olho. Senão o pessoal te descarta. Simplesmente, hoje em dia não é a qualidade do
trabalho. É os likes que você tem e porra é tipo a sua audiência. A galera que está
ali o tempo inteiro. Então, tem que estar ativo. Quanto mais, melhor. Eu ainda sou
pouco. Tem uma galera que é especialista, usa de recursos, não publica só trabalho.
Publica a vida. As pessoas gostam de acompanhar esse lifestyle mesmo. É foda, o
artista ele não é mais o cara que cria. É a figura. As pessoas querem te consumir,
elas não querem somente a sua arte. É um movimento. Eu estou na transição, eu
procuro o que de melhor posso passar. Porque eu continuo pensando assim, que
realmente, desde que eu comecei eu queria de alguma maneira, mudar o mundo. E
eu continuo querendo, assim. Querendo me mudar e mudar o mundo, mesmo que
seja o mundo ao meu redor. Mas eu acho que só a arte mesmo é capaz de mudar
o mundo, porque é ela que permite as pessoas enxergar outras possibilidades de
realidade. Porque as pessoas ficam muito fechadas ao que elas são condicionadas.
A realidade apresentada a elas. E se elas não tiverem essa capacidade de enxergar
outras possiblidades, de abstrair, de sair dessa massificação, dessa matrix mesmo,
elas... aí fudeu. E é só a arte que pode fazer isso. Que pode te sensibilizar e não
deixar o homem se transformar numa máquina mesmo. Apesar da arte estar se
mecanizando cada vez mais. A minha perspectiva é sempre essa, de provocar.
De provocar a reflexão, sabe? Antes de tudo eu quero provocar, sabe? Eu quero
jogar uma parada ali que intrigue e que possa provocar. Aí eu vou achar maneiro a
reação. Porque a reação já é fruto de alguma reflexão.
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A regulamentação das ocupações culturais
e os conflitos no uso do espaço público
Bianca Rodrigues Toledo1

A

inda que se entenda a cidade como lugar onde pessoas de todos os tipos e
classes encontram-se, misturam-se e, assim, produzem uma vida comum,
a realidade demonstra que a política urbana muitas vezes lida com os problemas
sociais de forma impositiva, atendendo exclusivamente aos interesses de mercado,
afastando a participação popular no processo.
No tocante aos direitos culturais, o cenário não é diferente. Com a fragilidade
institucional dos meios de participação na gestão e promoção de políticas públicas
culturais, tem-se a perpetuação da lógica neoliberal no que se refere às políticas
de incentivo à cultura, não sendo incomum encontrar vastos exemplos de que o
mercado toma o lugar do Estado na definição de tais políticas.
A lógica da concorrência, própria do projeto neoliberal, parece ter ultrapassado
os limites do mercado, se aplicando agora a toda sociedade e regendo a relação
do indivíduo consigo e com os demais. Da mesma forma, a cidadania está cada
vez mais atrelada ao poder de consumo, sendo certo que direitos só são garantidos
àqueles que detêm o poder de compra.
Regras próprias do mercado como a concorrência, competitividade, e o
individualismo passaram a ser impostas a toda a sociedade, minando qualquer ideia
de um “destino comum” da humanidade, justamente por depender de um senso de
coletividade, de “vias da indispensável cooperação”, configurando uma espécie de
“tragédia do não comum” que resulta justamente do domínio de classes dominantes,
políticas e econômicas, e o exercício de sua dominação pautado na “guerra
econômica, da chantagem do desemprego, do medo dos estrangeiros” (DARDOT e
LAVAL, 2017, p. 14).
Em outras palavras, a expansão do neoliberalismo para as esferas da vida
passou a definir novas subjetividades que passam a atuar numa espécie de “egoísmo
social”, minando a mobilização e as ações coletivas. Isso se soma à própria crise
de representatividade política vivenciada atualmente, fruto de um Estado que não
representa uma síntese da sociedade, como se espera, mas que opera incorporando
1 Advogada e produtora cultural, membro do coletivo “O Passeio é Público”. Mestre em Direito Constitucional
pela Universidade Federal Fluminense (UFF).
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os interesses próprios do projeto neoliberal em detrimento dos anseios da sociedade
como um todo.
A dinâmica da cidade não foge a essa realidade. O projeto neoliberal
urbano impõe os interesses privados sobre os públicos na construção da cidade.
Enquanto vemos parte da cidade usufruindo de direitos, bairros que sofrem com a
desvalorização imobiliária não contam com a prestação de serviços básicos como
iluminação, coleta de lixo ou saneamento básico. A atenção dada pelo poder público
na garantia do direito à cidade e ao entorno obedecem a lógica do mercado e não
a demanda da sociedade, produzindo cidades divididas – a dos que têm poder de
consumo e a dos que não.
Esse cenário se torna mais grave ao constatarmos a perda da vivência que
a cidade pode nos proporcionar. Mesmo em bairros que têm políticas públicas na
garantia dos direitos, é crescente a associação do ambiente privado como sinônimo
de segurança em detrimento dos espaços públicos que, por sua vez, são associados
com as ideias de medo, desorganização, sujeira e insegurança.
A relação da cultura com a rua sempre pareceu desafiar essa lógica. Dos
blocos de carnaval ao circense se apresentando no sinal de trânsito, os atores da
cultura – nas suas mais variadas linguagens – sempre enxergaram a potência de
troca que a cidade nos traz em seus espaços públicos. Lugares onde todo tipo de
pessoa, independentemente de credo, raça, classe, gênero, pode se encontrar e
vivenciar toda diversidade que compõe nossa sociedade.
Essa presença da cultura na rua parece ter se intensificado na última década na
cidade do Rio de Janeiro – principalmente após as jornadas de 2013. Diversos foram
os coletivos de cultura que passaram a ocupar regularmente as praças da cidade, motivados por um misto de resgate do comum e entendimento da cultura enquanto instrumento de mudanças sociais e conscientização. Para Harvey (2014), essa nova onda de
práticas e debates em torno da questão da comunalização dos espaços públicos da cidade é reflexo direto da intensificação da mercantilização da cidade e da potencialidade
de se criar novas formas de promoção da sociabilidade dentro desse contexto.
Para Pierre Dardot e Christian Laval (2016) o “princípio do comum” presente
nesses movimentos de ocupação do espaço público parece desenvolver a capacidade
do coletivo, sendo um sistema de práticas que depõe contra toda racionalidade
neoliberal, capaz de promover transformações nas relações sociais experimentadas
no sistema capitalista atual. Na avaliação dos autores, a importância dada pelos
movimentos à questão do comum hoje reflete a anulação das “crenças e esperanças
progressistas depositadas no Estado” (2017, p. 15).
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Trazendo o conceito para o âmbito da cidade, o comum urbano estaria
necessariamente imbricado nas relações de diferentes agentes e interesses que
interferem na construção da cidade (SANTOS JUNIOR, 2014). É necessário,
contudo, que se faça uma distinção entre bens e espaços públicos da cidade
e os comuns urbanos. Apesar de contribuírem para sua qualidade, bens e
espaços públicos não constituem necessariamente um comum. Para que se
tornem comuns é necessária ação política da sociedade, como é o caso das
praças da cidade que só se concretizam enquanto comum urbano com a ação
de grupos que utilizam o espaço para a troca e vivência social. Assim, o comum
urbano nasce das práticas sociais, a partir da apropriação dos espaços públicos
(HARVEY, 2014).
Se resgatarmos o conceito de cidade como produto de um processo coletivo, da
reprodução de subjetividades diversas e conflitos inerentes à relação de uma gama de
interesses conflitantes, podemos entendê-la enquanto um comum. Inclusive, é essa
produção coletiva e social que dá à cidade a sua forma e atrativos constantemente
mercantilizados pelo mercado do turismo, como observa David Harvey (2014)
Essa é, sem dúvida, uma maneira bem melhor de explicar a verdadeira
tragédia dos comuns urbanos em nossa época. Os que criam um
cotidiano comunitário interessante e estimulante acabam por perdê-lo
para as práticas predatórias dos agentes imobiliários, dos financistas
e consumidores de classe alta, que carecem totalmente de qualquer
imaginação urbana. Quanto melhores as qualidades comuns que um
grupo social cria, mais provável é que sejam tomadas de assalto e
apropriadas por interesses privados de maximização de lucros (HARVEY,
2014, p. 153).

Exatamente o que ocorre no projeto de empreendedorismo urbano, que
objetifica a cidade enquanto produto a ser vendido, impactando diretamente nas
formas de apropriações dos espaços públicos e minando a produção do comum
no âmbito urbano. Buscando viabilizar as metas dos planejamentos estratégicos da
cidade do Rio de Janeiro, o poder público municipal criou diversas novas normas
para regulamentar a cidade de acordo com os objetivos do projeto neoliberal em
curso. A realização de megaeventos, como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos
Olímpicos de 2016, foi utilizada para justificar toda sorte de medidas excepcionais,
inclusive normas de exceção na regulamentação do espaço urbano.
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Nesse sentido, podemos considerar o Planejamento Estratégico da Cidade
do Rio de Janeiro de 2009 (PECRJ/2009) como marco de um novo padrão de
governança urbana, cujas metas visavam a construção de uma cidade competitiva
no padrão internacional, com uma lógica reforçada de ordem pública e vigilância
sobre a ocupação das praças para práticas culturais.
Com a criação da “Operação Choque de Ordem”, no final de 2009, sob a
premissa de “por um fim à desordem urbana”, a prefeitura passa a se utilizar da
regulamentação de eventos culturais em espaço público2 para reprimir e retirar
artistas dos espaços comuns públicos, sendo constante o paralelo feito pelos órgãos
fiscalizadores da prefeitura de “eventos” com apresentações desses artistas na rua
para justificar a repressão realizada.
A onda de repressão desencadeada por essa “operação” da prefeitura e constante apreensão de equipamentos dos artistas de rua, gerou forte mobilização dos artistas,
principalmente circenses e de teatro. Com protestos e pressão ao poder público, os artistas formularam e aprovaram a “Lei do Artista de Rua”3 que garantia a livre expressão
artística no espaço público por esses profissionais da arte. Ainda que se reconheça o
avanço que a referida legislação significou, a Lei do Artista de Rua não modificava a
realidade da grande maioria dos produtores de evento, dado o seu escopo limitado4.
Com a proximidade da realização dos megaeventos, novos decretos municipais
foram editados na regulamentação dos eventos realizados no espaço público
comum. De 2013 a 2016, ano de realização dos Jogos Olímpicos, foram formulados
diversos decretos municipais que regulamentavam o uso dos espaços públicos para
a prática de atividades culturais, cancelando autorizações de eventos anteriormente
concedidas, determinando regras excepcionais para determinadas áreas da cidade
e no “período olímpico”, além de submeter os produtores aos critérios discricionários
da Empresa Olímpica Municipal (EOM).
Tal fato retrata bem o crescente ciclo de mercantilização da cidade mencionado
anteriormente, demonstrando como um ativo público destinado originalmente ao
uso comum de grande parte da população, passa a ser operado pelo setor privado.
De certa forma, poderíamos dizer que as praças, ruas e largos passaram a ter o
seu uso determinado pelos “interesses olímpicos”, numa espécie de privatização por
tempo determinado.
2 Decreto municipal nº 29.881/2008, da cidade do Rio de Janeiro.
3 Lei Municipal do Rio de Janeiro nº 5.439/2012.
4 A lei estabelece em seu escopo, por exemplo, apenas atividades que tenham duração máxima de até
quatro horas e que sejam concluídas até às 22 horas e que tenham fonte de energia para alimentação de som
com potência máxima de 30 Kvas. Além disso, a lei só permite a venda de bens culturais duráveis, mantendo
a questão dos eventos de rua que necessitam de fonte mínima de renda para se pagar.
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Contudo, o maior controle sobre o uso e formas de apropriação dos espaços
comuns urbanos não ficou restrito ao “Período Olímpico”. Em 2015, o então prefeito
Eduardo Paes criou a plataforma “Rio Mais Fácil Eventos”, através da edição de mais
um Decreto Municipal. Revogando em parte o Decreto de 2008, que regulamentava
a autorização dos eventos em “espaços abertos”, o novo Decreto nº 40.711/2015
vinha com o propósito de “simplificar” os procedimentos autorizativos.
A partir da criação de uma plataforma digital, os processos de pedido
de autorização para eventos passaram a ser centralizados, não sendo mais
demandado dos produtores culturais a famosa “maratona de nada opor” que a antiga
regulamentação estabelecia. Com a redução de números de requisitos exigidos no
processo5, a plataforma “Rio Mais Fácil Eventos” de fato representou uma redução
da carga burocrática antes existente para obtenção do “alvará transitório de eventos”.
Contudo, a nova regulamentação trouxe maior centralidade e discricionaridade
no processo autorizativo6, merecendo destaque a concentração do processo decisório
sobre todos os eventos somente na Coordenação de Licenciamento e Fiscalização
(CLF) – anteriormente eventos sem fins lucrativos eram autorizados pelas subprefeituras
–, a impossibilidade de recorrer de decisão negativa na “Consulta Prévia de Evento” e a
previsão de imposição de restrições, pelo prefeito e pelo secretário de Ordem Pública,
“a qualquer tempo (...) aos eventos autorizados, inclusive durante a sua realização” ou,
até mesmo, de revogação da aprovação prévia em caso de “autorização ou previsão
superveniente de realização de outro evento”.
Esse Decreto também previa sanções para os eventos realizados em espaços
urbanos comuns sem a autorização, sendo o produtor responsável penalizado com
multas, apreensão de equipamentos e interdição do evento, “sem prejuízo de outras
penalidades e providências”.
Com a mudança de gestão da prefeitura em 2017, o prefeito Marcelo Crivella
editou o Decreto nº 43.219/2017, criando a plataforma “Rio Ainda Mais Fácil
Eventos” que, na prática, reproduzia o conteúdo do Decreto anterior, alterando as
normas referentes à gravações audiovisuais em logradouros públicos. No entanto,
5 Apesar de informar em seu preâmbulo que o Decreto excluía “20 (vinte) documentos da relação de requisitos” até então exigidos, é importante destacar que a lista anterior continha boa parte dos documentos
técnicos exigidos pelo Corpo de Bombeiros. Ainda que tenha reduzido o número de exigências, a redução
não foi tão expressiva como informado pela prefeitura, já que, apesar de terem sido suprimidos da listagem
de documentos, os documentos técnicos seguem sendo exigidos pelo Corpo de Bombeiros e, por sua vez, o
Decreto vincula a obtenção de alvará à autorização do CBMERJ.
6 Na prática, observamos que, na maioria dos casos, o processo eletrônico de autorização só progredia caso
o produtor tivesse contato com alguém da prefeitura, principalmente das subprefeituras (responsáveis pelas
“consultas prévias”) e da CLF, articulando maior agilidade no processo, leia-se: ter a autorização a tempo da
realização do evento, não sendo raro o alvará só ser emitido horas antes do início da atividade.
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vale destacar que a referida norma centralizou ainda mais o processo autorizativo
de eventos em espaços públicos, passando a decisão sobre todos os eventos,
inicialmente, para o gabinete do prefeito.
Esse novo marco regulatório estabelecido na “Cidade Olímpica” não ficou
restrito à esfera municipal, sendo editado em 2014 o Decreto Estadual nº 44.617 que
vinculava a realização de eventos culturais à “prévia autorização da Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro – PMERJ, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro –
PCERJ e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro – CBMERJ”.
O referido decreto atribui a competência aos comandantes dos órgãos de
segurança pública do estado de autorizar eventos culturais na cidade. É de fácil
compreensão a necessidade de comunicação sobre a realização de eventos na
cidade, dada a influência que pode ter sobre a necessidade de maior efetivo policial,
mas ao revestir os órgãos de segurança de um “poder autorizativo”, o poder público
estadual coloca a cultura como verdadeiro “caso de polícia”.
Vale notar que todos esses processos autorizativos estabelecidos pelo novo
marco regulatório têm a constitucionalidade, no mínimo, duvidosa, visto que normas
hierarquicamente superiores como o Estatuto da Cidade e a própria Constituição
Federal de 1988 têm previsões legais no sentido contrário. Nesse sentido, apesar
de todos os Decretos aqui mencionados disporem em sua redação que as
autorizações não se aplicam às “manifestações decorrentes da liberdade de reunião,
nos termos do direito fundamental previsto no art. 5º, inciso XVI, da Constituição
Federal”, seria possível argumentar que as normas aqui dispostas violam o direito
ao livre desenvolvimento de atividades artísticas, que podem ser realizadas
independentemente de licença7, garantido justamente para que manifestações
culturais não ficassem submetidas ao crivo do poder público.
Todo esse processo está interligado com a maior centralidade do processo de
tomadas de decisão e falta de participação política que são promovidos pela lógica
neoliberal, já que as ferramentas políticas participativas da democracia, ainda que
limitadas, “possibilitavam conter a lógica econômica dominante, conservar espaços
vitais não mercantis” e, assim, conter os efeitos da “ilimitação capitalista” (DARDOT
e LAVAL, 2017, p. 14)
Mas é também por conta dessa crescente predominância da lógica
mercantil sobre a vida, suas resultantes negligências aos mais variados direitos
na cidade, e suas contradições na produção do espaço urbano que fazem com
7 Artigo 5º, inciso IX, Constituição Federal de 1988: “É livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”.
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que “espaços de lutas” surjam na cidade, buscando não só dar efetividade aos
direitos já conquistados, mas também de criar direitos ainda não existentes, o
direito de criar uma nova cidade.
Um exemplo disso pode ser visto na mobilização feita pelas Rodas Culturais
que, desde 2012, pressionam os Poderes Executivo e Legislativo, pautando sua
demanda de criação de nova regulamentação que de fato atenda às necessidades
desses coletivos. Diante da intensa repressão sofrida – invariavelmente violenta e
desproporcional –, nasce a necessidade de compreender como funciona o sistema
burocrático e a legislação referente aos eventos de rua e de incentivo cultural, buscando
viabilizar essas ocupações do espaço público sem maiores empecilhos legais.
Desde o primeiro Decreto8 obtido pelas Rodas Culturais em 2012 – que criava
o Programa de Desenvolvimento do Circuito Carioca Ritmo e Poesia –, foram muitas
as vitórias obtidas pelo movimento. Uma delas foi o Decreto obtido junto à prefeitura,
em 2016, que dispensava as Rodas Culturais de obtenção de autorização prévia
para a realização de seus eventos em espaço público9.
Ainda que tais decretos tenham significado um avanço junto à prefeitura,
as Rodas Culturais ainda eram submetidas pelo governo estadual ao processo
autorizativo junto à Polícia Militar, Civil e Bombeiros. Assim, após diversas audiências
realizadas com Comissões de Cultura das casas legislativas e secretarias do
Executivo, as rodas construíram, em conjunto com o Legislativo, e aprovaram
proposta de lei10 que as dispensava de autorização prévia de órgãos de segurança,
diminuindo consideravelmente os relatos de repressão da Polícia Militar a esses
coletivos de cultura.
As Rodas Culturais são um dos exemplos de movimento que constrói para e
a partir da cultura, espaços comuns, de vivência da cidade, a partir da apropriação
da rua, promovendo o acesso à cultura de forma gratuita, reinventando a relação da
juventude com o espaço público e, assim, construindo verdadeiros comuns urbanos.
Além disso, ao reivindicarem o espaço comum e os seus direitos de uso do espaço
público, de acesso à cultura e do fazer cultura, esses agentes sociais passam a se
mobilizar na prática de cidadania ativa (BELLO, 2013), na exigência da efetivação
8 Decreto municipal nº 36.201/2012 – Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a1/rj/r/rio-de-janeiro/decreto/2012/3620/36201/decreto-n-36201-2012-dispoe-sobre-o-programa-de-desenvolvimento-cultural-carioca-de-ritmo-e-poesia.
9 Decreto municipal nº 41.703/2016 – Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a1/rj/r/rio-de-janeiro/decreto/2016/4171/41703/decreto-n-41703-2016-dispoe-sobre-os-procedimentos-de-autorizacao-de-rodas-derima-e-da-outras-providencias.
10 Lei Estadual nº 7.837/2018 – Disponível em: https://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/552659136/lei7837-18-rio-de-janeiro-rj.
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de seus direitos e na luta por um modelo de cidade menos afetado pelas mazelas
trazidas no modelo de cidade mercadoria.
Se a expansão do projeto neoliberal resulta em maior centralidade de poder
e fragilidade nos meios de participação, bem como no maior distanciamento do
conteúdo das legislações da realidade social, temos na prática desses coletivos um
contraponto onde a prática democrática é realizada através do resgate do comum e
do real significado do exercício pleno do direito de cidadania, da cultura e do direito
à cidade.
Nesse contexto normativo e de política urbana atualmente implementada na
cidade do Rio de Janeiro, as ocupações culturais revelam-se, assim, como autênticas
mobilizações políticas e sociais que buscam, através do exercício de cidadania ativa,
reivindicar a efetivação de direitos, nascendo do anseio de uma população de ser
sujeito e não mais apenas objeto da política urbana.
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O sobreviver nas ruas de crianças e adolescentes
Márcia Gatto1

Q

uem são e qual o lugar que ocupam na sociedade as crianças e os
adolescentes que estão em situação de rua? Costumo dizer que
esses meninos e meninas são sobreviventes! Sobreviventes de um sistema que
historicamente os têm massacrado não apenas pela utilização de práticas arbitrárias
e violentas como o recolhimento/retirada forçada e a internação compulsória, mas
também por fortalecer a visão de serem perigosos e criminosos, e por isso a
necessidade de sua repressão e apreensão. A higienização das ruas tem sido muito
mais importante do que garantir direitos.
Pensar esse fenômeno em sua totalidade é considerar não só o fato enquanto
realidade social, mas também as várias determinações que são partes de um
processo histórico escravocrata, racista e elitista. Importante também considerar
não apenas a abordagem do fenômeno fortalecido pelo capitalismo na produção
de mais-valia, desigualdade e exclusão, como também todo o processo, ao longo
desse tempo, de produção de subjetivações e/ou representações negativas,
discriminatórias que desqualificam o diferente, os descendentes dos seres humanos
que foram escravizados e que formam o segmento que designo como “sujeitos
indesejáveis2” ao modo de produção capitalista e à própria sociedade.
Crianças pretas e pobres nas ruas – Não pode!
Impressiona observar que ao longo da história brasileira sempre houve uma
preocupação com as crianças e adolescentes abandonados e infratores. Para eles,
o melhor caminho era a sua retirada das ruas através da internação em instituições
correcionais, quando foram implantados políticas ou programas voltados à
ressocialização através do trabalho e educação. Estamos falando de um período
que se inicia no século XVIII, perpassa o século XIX e XX, e permanece até os dias
1 Márcia Gatto é doutora em Políticas Públicas e Formação Humana pela UERJ; coordenadora da Rede Rio
Criança.
2 Os Indesejáveis: grupo social composto pelas crianças e adolescentes em situação de rua, provenientes
das favelas e periferias, bem como pelos adolescentes autores de ato infracional que são apreendidos e encarcerados, e também aqueles que são alvos da violência letal do Estado, todos, em sua maioria, negros e
pobres (GATTO, 2017).
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de hoje do século XXI. Mas, por que até hoje não observamos mudanças qualitativas
na vida da maioria desses sujeitos? Por que não são implantadas, de fato, políticas e
programas que promovam, concretamente, a vida dessas crianças e adolescentes?
Considero que seja porque esse grupo social sempre foi considerado “indesejável”
para a sociedade brasileira, especialmente por serem, majoritariamente, negros e
pobres. E por serem indesejáveis, pouco importa seu destino, futuro, cidadania. Para
esse tipo de hipocrisia social, o melhor é a expulsão e reclusão dessas pessoas
ignoradas e ao mesmo tempo tão temidas pela sociedade.
Adotado desde o final do Brasil Império (séc. XIX), o recolhimento compulsório
de crianças e adolescentes em situação de rua é uma prática adotada pelo poder
público até os dias de hoje. Assim, do ponto de vista histórico, o recolhimento não
é um fato novo, assim como o encarceramento dessas crianças e adolescentes,
seja em “orfanatos” ou nas “casas de correção para menores”, ou nos “abrigos”/
acolhimento institucional e nas unidades de internação para adolescentes autores
de ato infracional de hoje.
Ao longo da história brasileira, a preocupação com as crianças pobres e
abandonadas foi tratada de diversas maneiras e sob a responsabilidade de vários
segmentos e instituições. As relações sociais, sejam com a família, a Igreja, ou o
Estado, perpetraram valores morais, religiosos e culturais reproduzindo dominadores
e subjugados (RIZZINI & PILOTTI, 2009). Em se tratando de políticas públicas, clara
é a diferenciação feita entre as crianças das diferentes classes, como se existisse
duas infâncias: políticas para as “crianças” privilegiadas, filhos de “homens de
bem”, geralmente com direitos sociais garantidos; e políticas para os “menores”
marginalizados, filhos da classe subalterna, geralmente com seus direitos negados.
Com a Lei do Ventre Livre (1871) e a Abolição da Escravatura (1888) surge
uma grande inquietação: o que fazer com aquelas crianças que perambulavam
pelas ruas, mas que não eram escravos, nem infratores? Os depósitos e escolas
correcionais para os “menores” foi uma forma encontrada para tirá-las ou recolhêlas das ruas. O trabalho também foi tido, para essas crianças, como a salvação para
não se tornarem futuros criminosos (“é melhor trabalhar do que roubar”).
A categoria “menor abandonado” surge, assim, após o advento da Lei do Ventre
Livre, possibilitada, também, pela discussão do sistema prisional: aquelas crianças
seriam os futuros criminosos, a encher os cárceres já superlotados, caso nada se
fizesse para corrigi-las preventivamente. Vistas, agora, como “menores abandonados
material e moralmente”, as crianças pobres, negras, nas ruas, consideradas órfãos
de pais vivos e futuros delinquentes, deveriam ser encaminhados às instituições
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preventivas, em regime de internato. O que a República fez com esse público?
Recolheu-o das ruas, com o objetivo de “protegê-los” (da família, da delinquência,
da má índole etc.).
A categorização estigmatizante do “menor”, “menor abandonado”, “pervertido”
ou em “perigo de o ser” foi criada nessa época e efetivamente passou a ter uma
conotação pejorativa. Enquanto o Código Civil de 1916 tratava dos “filhos de família”,
o Código de Menores de 1927 tratava dos menores “abandonados” ou “delinquentes”.
O “menor abandonado” era uma categoria jurídica que implicava nas ações do juiz
de Menores, classificando a infância pobre, distinguindo-a de outros segmentos
infantis da época.
O Código de Menores de 1979 já trabalhava com a categoria de “menor em
situação irregular”, distinguindo-a da categoria “menor em situação regular”, ou seja,
do “filho de família”, da família “estruturada”, da “criança feliz”, no entendimento de
alguns. Todo esse período fortaleceu muito a visão criminalizadora das crianças e
dos adolescentes que estavam pelas ruas e daquelas que viviam nas favelas, em
sua maioria negra e pobre, fortalecendo o estigma do “menor”, se perpetuando até
nossos dias.
A categoria “meninos de rua” surge na década de 1980, época de criação do
Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (1985), que foi constituído por
Educadores Sociais de praticamente todo o Brasil. Até o final da década de 1990,
parte da literatura sobre o tema costumava dividir as crianças e os adolescentes
que estavam na rua de acordo com dois amplos perfis, considerando como um dos
principais fatores em sua descrição a existência ou não de vinculação com a família:
“meninos (as) na rua” e “meninos (as) de rua”. O “menino/a de rua” era aquele que
havia rompido com sua família e/ou comunidade, ou que sai para tentar na rua
outra forma de sobrevivência; era aquele que tinha a rua como espaço de moradia,
liberdade e sobrevivência. Já o “menino/a na rua” era aquele que trabalhava nas
ruas para contribuir com a renda familiar, que ainda mantinha vínculo com a família
e voltava para casa ao final do dia, ele não se considerava um “menino/a de rua”,
e às vezes até discriminava-o. Porém, ao permanecerem algum tempo nessa
condição na rua, desconheciam que eram potencialmente candidatos a migrarem
para o primeiro perfil, pois quando não conseguia dinheiro suficiente, iam ficando
mais tempo na rua, dormiam um, dois, três dias seguidos e voltavam para casa.
Isso se repetia até que, aos poucos, iam se acostumando e gostando da rua, pois
a rua pode apresentar muitos perigos, mas tem também muitos atrativos. Eles
iam fazendo amizades, experimentando coisas novas, e o retorno para casa ia se
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espaçando, até que não voltavam mais, ou ficavam um bom tempo sem aparecer e
rever a família e, aos poucos, iam perdendo o vínculo familiar.
O “menino/a de rua” se junta logo a um grupo, pois percebe que era perigoso
estar sozinho/a. Faz amizades, conhece novos lugares, pede dinheiro ou comida,
muitas vezes consegue se alimentar melhor do que em casa e, quando lhe era
negado, podia furtar para conseguir se alimentar e se drogar, caso fosse usuário
de drogas. Esse menino/a amadurece rápido nas ruas e pula etapas, pois muito
cedo tem que ser responsável por si próprio. Ele circulava entre a rua e os abrigos
e, novamente, ia para a rua.
A categoria “crianças e adolescentes em situação de rua”, surge por volta
do ano 2000, a partir de discussões também nacionais, respeitando o Estatuto da
Criança e do Adolescente que os constitui como sujeitos de direitos. No âmbito
interno da Rede Rio Criança3 (RRC), desde a sua constituição, em meados de 2001,
essa categoria foi alvo de muitas discussões e debates. Em Vida nas ruas, livro fruto
de uma pesquisa organizada pela RRC e coordenada pelo Centro Internacional de
Estudos e Pesquisas sobre a Infância (CIESPI), Rizzini et al (2003) já atentavam
para o surgimento de uma nova série de termos que denotam o caráter particular da
“situação” em que se encontram essas crianças e adolescentes, como, por exemplo,
“crianças em circunstâncias especialmente difíceis, crianças em situação de rua,
crianças em situação de risco ou vulnerabilidade”.
Para a Rede Rio Criança, o fundamental era desmistificar o caráter naturalizado,
ou seja, aparentemente cristalizado, permanente, das categorias “meninos de/
na rua”, como se o estar na rua fizesse parte da natureza daquelas crianças e
adolescentes. Era necessário dar movimento, fluidez à categoria, pois a relação com
a rua é processual, heterogênea, individual, diferenciada, mas, ao mesmo tempo,
para cada uma dessas crianças e adolescentes, em determinado/s momento/s de
suas vidas, a rua tinha uma referência muito forte.
Depois de muitas discussões, especialmente entre 2008 e 2009, época de
formulação da Política Municipal de Atendimento às Crianças e Adolescentes em
Situação de Rua no Rio de Janeiro, no âmbito do Grupo de Trabalho constituído
no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), de
forma paritária, envolvendo representantes de governo e sociedade civil, chegouse ao seguinte conceito, que é, inclusive, adotado na referida política: “Situação
de rua é uma complexa relação dinâmica que envolve ‘casa – rua – abrigo – rua –
3 Rede Rio Criança é uma articulação de ONGs, de referência nacional, que atuam de forma articulada no
trabalho e na defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes em situação de rua.
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projetos sociais / instituições – rua – família / comunidade – rua’, em que a rua, em
diferentes graus, ocupa um lugar de referência predominante e um papel central
em suas vidas”.
De acordo com esse conceito, os meninos/as que estão em situação de rua
não são apenas os que dormem nas ruas ou os que trabalham nas ruas, mas
também aqueles que mesmo estando ora abrigados ou fazendo parte de projetos
sociais, ora em sua família/ comunidade, reiteradas vezes retornam às ruas, pois
esta ainda é uma referência forte ou, para uma grande parte, é ainda a única, ou
melhor, alternativa.
No final de 2014 (início de 2015), um novo conceito é definido para “Crianças e
Adolescentes em Situação de Rua”, elaborado coletivamente, ao longo do processo
de construção das propostas de diretrizes para uma Política Nacional de Atenção
às Crianças e Adolescentes em situação de rua, pelo Comitê Nacional da Rede
de Atenção às Crianças e Adolescentes em situação de rua4, formado, em 2013,
por redes e instituições de referência nessa temática das cinco regiões do Brasil
(a maior parte integra também a Campanha Nacional Criança Não é de Rua), e
por dois adolescentes. Devido à abrângência do termo, o grupo optou por definir o
conceito5 e desenvolver também as tipificações6 para “situação de rua”. Importante
ressaltar que a definição do conceito pelo Comitê Nacional considerou conceitos
anteriores e apresenta proximidade com a definição de população em situação de
rua (adulta) referida na Política Nacional para a População em Situação de Rua
(Decreto 7.053/2009).
Dessa forma, foi no âmbito do Grupo de Trabalho Criança e Adolescente em
situação de rua, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CONANDA), entre 2015-2016, que sociedade civil e governo (ministérios), tendo
4 Instituições que compõem o Comitê Nacional: Campanha Nacional Criança Não é de Rua, Movimento
Nacional de Meninos/as de Rua, Rede Rio Criança (RJ), Rede Inter-Rua (RS), Rede Amiga da Criança (MA),
Projeto Meninos de Rua (SP), e dois adolescentes.
5 De acordo com o documento, crianças e adolescentes em situação de rua são crianças e adolescentes
com direitos violados, caracterizados por sua heterogeneidade (diversidade de gênero, orientação sexual,
étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, de nacionalidade, de opção política, entre outros), pela interrupção ou fragilidade dos vínculos familiares, em situação de pobreza ou pobreza extrema, com dificuldade de
acesso às políticas públicas, utilizando logradouros públicos e/ou áreas degradadas de forma permanente ou
intermitente.
6 Tipificação das situações de rua: Situação de trabalho nas ruas; Situação de pedir nas ruas; Situação de
abuso e exploração sexual nas ruas; Situação de uso e abuso de drogas nas ruas; Situação de ameaça de
morte nas ruas; Situação de pernoite ou moradia nas ruas; Situação de pernoite ou moradia nas ruas de criança e adolescente acompanhado da família. Utiliza-se o termo “situação” exatamente para enfatizar a possível
transitoriedade e efemeridade dos perfis dessa população. Ou seja, as crianças e adolescentes que estão em
situação de rua podem mudar por completo o perfil repentina ou gradativamente, em razão de um fato novo.
Ocorre também uma forte interseção das várias situações de rua.
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por base o conceito elaborado pelo Comitê Nacional, chegaram a um consenso
sobre a definição conceitual mais atual para “crianças e adolescentes em situação
de rua”, aprovada conjuntamente pelo Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS) e pelo CONANDA, publicado através da Resolução Conjunta nº 1 CNAS/
CONANDA7, de 15/12/16:
Crianças e Adolescentes em situação de rua são sujeitos em
desenvolvimento com direitos violados, utilizando logradouros públicos
e/ou áreas degradadas como espaço de moradia ou sobrevivência, de
forma permanente e/ou intermitente, em situação de vulnerabilidade e/
ou risco pessoal e social pelo rompimento ou fragilidade do cuidado e
dos vínculos familiares e comunitários, prioritariamente em situação de
pobreza e/ou pobreza extrema, dificuldade de acesso e/ou permanência
nas políticas públicas, sendo caracterizada por sua heterogeneidade,
como gênero, orientação sexual, identidade de gênero, diversidade
étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, de nacionalidade, de posição
política, deficiência, entre outros.
§ 1º Utiliza-se o termo ‘situação’ para enfatizar a possível transitoriedade
e efemeridade dos perfis desta população, podendo mudar por completo
o perfil, repentinamente ou gradativamente, em razão de um fato novo.
§ 2º A situação de rua de crianças e adolescentes pode estar associada a:
I - trabalho infantil;
II - mendicância;
III - violência sexual;
IV - consumo de álcool e outras drogas;
V - violência intrafamiliar, institucional ou urbana;
VI - ameaça de morte, sofrimento ou transtorno mental;
VII - LGBTfobia, racismo, sexismo e misoginia;
VIII - cumprimento de medidas socioeducativas ou medidas de proteção
de acolhimento;
IX - encarceramento dos pais.
§ 3º Pode ainda ocorrer a incidência de outras circunstâncias que levem
crianças e adolescentes à situação de rua, acompanhadas ou não de
suas famílias, existentes em contextos regionais diversos, como as de
7 A Resolução Conjunta nº 1 dispõe sobre o conceito e o atendimento de criança e adolescente em situação
de rua e inclui o subitem 4.6, no item 4, do Capítulo III do documento Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes.
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populações itinerantes, trecheiros, migrantes, desabrigados em razão
de desastres, alojados em ocupações ou desalojados de ocupações por
realização de grandes obras e/ou eventos.

Entendo ser esse conceito um grande avanço diante da complexidade do
contexto atual do trabalho nas ruas com as crianças e adolescentes em diferentes
cidades do país. De forma transversal, dialoga com as diferentes situações de rua
de crianças e adolescentes, facilitando sua identificação frente às necessidades que
o contexto na rua lhes impõe.
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Visgoso Ventoseiro da Gravidade
Ricardo José de Moura1

Tudo que não invento é falso.
Manoel de Barros

Se pensas acompanhar causos meus, sugestão: faça isso com malignidades
de sentidor, de perturbações de memória e pouquinho de nada de razão (sei não).
Por certo, faço gosto se experiências tuas em ouvirdes causos meus te farão querer
esta ladainha no mais alto nível de ciência. O Coisa Ruim, o Dianho, o Cramulhão,
o Cão, o Tisnado, o Coxo, o Pé-Preto, o Sete-Pele, o Não-sei-que-diga existe
não, e diz: isso é sofisticação epistemológica. Epistemologia dos demônios, das
intensidades. Eita coisa boa. Agora é vez de Visgoso Ventoseiro da Gravidade.
Meu nome é Visgoso,
não tenho outro de pia.
Como há muitos comigo e em mim,
Santo não-sei-que-diga,
O povo então deu de me chamar
VisgosoAtoleirento;
como há muitos dessa espécie
fiquei sendo o VisgosoAtoleirento
Ventoseiro da gravidade.
Mas isso ainda diz pouco:
há muitos na cidade,
por causa de um Danado
1 Doutor em Planejamento Urbano e Regional pelo IPPUR/UFRJ. Coordenador de Formação do Instituto
Raízes em Movimento.
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que se chamou Visgoso
e que foi o mais antigo
perturbador do servilismo.
Como então dizer quem fala
ora Vossas Senhorias?
Vejamos: é o Visgoso
AtoleirentoVentoseiro
lá da serra da Misericórdia,
inferno verde, Complexo do Alemão
limites de uma cidade.
Mas isso ainda diz pouco:
se ao menos mais cinco havia
com o nome de Visgoso
AtoleirentoVentoseiro
filhos de tantos,
homens e mulheres
de outros tantos,
vivendo na mesma serra
grudenta e fétida em que eu vivia.
Somos muitos Visgosos
iguais em tudo? nem sempre:
do mesmo pé-preto
que a custo trilha por aí,
no mesmo movimento desestabilizante
sobre os quase mesmos pés-de-pato sujos,
e iguais, aí eu duvido, também porque o sangue
que usamos é de cramulhão, morcego, tinhoso.
E se somos Visgosos
iguais em tudo na vida,
(esse negócio de igual complica)
morremos de morte igual?
nunca morreremos. Por que?
Sei lá: Mas que a morte de que se morre
de velhice nas filas,
de bala perdida na juventude,
de fome um pouco por dia,
Essas têm jeito não.
E alguém tem culpa?
Pergunta aos donos desta sesmaria.
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Somos muitos Visgosos
iguais em tudo e na sina:
a de atrapalhar muitas trilhas
suando-se muito em cima,
a de tentar redemunhar
sacizando pras lonjuras,
a de querer arrancar
algum trocado nessa viagem.
Mas, para que conheçam
melhor Vossas Senhorias
e melhor possam seguir
a história da minha vida (me mira, mas me erra)
passo a ser o Visgoso
que em vossa presença emigra2 .

- Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor Prefeito do Município do Rio de
Janeiro. Sou um pobre homem que em vida nunca deu trabalho às autoridades públicas
nem a elas fez reclamação alguma. Nunca exerci ou pretendi exercer isso que se
chama de direitos sagrados do cidadão. Nasci, vivi e morri modestamente, julgando
sempre que o meu único dever era ser ambulante e admitir que os outros tivessem
algum trocado para comprar ou não meus objetos usados. Minhas quinquilharias.
Não fui custodista, não fui getulista, não fui brizolista, embora esse fosse cabramacho, não fui hermista, a-tetinha uma simpatia pelo lulismo, mas... não me meti em
2 Reescrito a partir da obra de João Cabral de Melo Neto (1955) Morte e Vida Severina. (In:) O Retirante
explica ao leitor quem é e a que vai. Foi musicada por Chico Buarque em 1965.
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greves, nem em cousa alguma de reivindicações e revoltas, especialmente àquelas
associadas à gente humilde e desvalida dos trópicos, antes, às tardes de domingo,
dia sagrado de descanso de trabalhador, em um modesto lar, que me custava uma
quantia substancial mensalmente, assentava-me frente aos maravilhosos e benignos
programas de televisão; mas morri na santa paz do Senhor quase sem pecados e
sem agonia. Sem nada.
Toda a minha vida de privações e necessidades era guiada pela esperança
de gozar, depois de minha morte, um sossego, uma calma de vida que não sou
capaz de descrever, mas que pressenti pelo pensamento, graças à doutrinação das
seções católicas dos jornais.
Nunca fui ao espiritismo, nunca fui aos “bíblias”, nem a feiticeiros, e apesar
de ter tido um filho que penou dez anos nas mãos dos médicos, nunca procurei
macumbeiros nem médiuns. Embora em muitos programas dos bíblias exibidos na
TV o apelo aos dez por centro de tudo que um trabalhador ganha em troca cura e
milagres, era constante; diziam:

provai-me nisso,
diz o Senhor,
e

(eu fica em dúvida se era,
o senhor prefeito,
ou o Senhor Jeová),
se não vos abrir
as janelas

dos céus

e derramar sobre vós
curas e milagres

sem medida.
Este apelo era uma verdadeira tentação.
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Vivi uma vida santa e obedecendo às prédicas do Padre Januário da Paróquia
São Tiago em Inhaúma, conquanto não entendesse bem por serem pronunciadas
com toda eloquência em galego ou idioma que não me é de costume.
Segui-as, porém, com todo o rigor e humildade, e esperava gozar da mais
dúlcida paz depois de minha morte. Morri afinal um dia destes. Não descrevo as
cerimônias porque são muito conhecidas e os meus parentes e amigos deixaramme sinceramente porque eu não deixava dinheiro ogum. É bom, meu caro Senhor
Doutor Prefeito, viver na pobreza, mas muito melhor é morrer nela. Não se leva para
a cova maldições dos parentes e amigos deserdados; só carregamos lamentações e
bênçãos daqueles a quem não pagamos mais a casa. Às vezes somos amaldiçoados
por não ter bens.
Foi o que aconteceu comigo e estava certo de ir direitinho para o céu, quando,
por culpa do Senhor e da Repartição que o Senhor dirige, tive que ir para o inferno
penar alguns anos ainda. É isso mesmo, senhor prefeito. Fui para o inferno pagar o
que não devo.
Embora a pena seja leve, eu me amolei, desculpe senhor prefeito, na verdade
eu fiquei puto, por não ter contribuído para ela de forma alguma. A culpa é da
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro que não cumpre os seus deveres, calçando
convenientemente as ruas. Vamos ver por quê. Tendo sido enterrado no cemitério
de Inhaúma e vindo o meu enterro lá do alto do morro do Inferno Verde (hoje os
“bíblias” chamam de céu azul, mas continua o inferno), no bairro do Complexo do
Alemão, o coche e o cortejo tiveram que atravessar em toda a extensão a Rua
Antônio Austragésilo e parte da Avenida Itaóca. A Austragésilo fora calçada às
pressas por conta de recentes eleições municipais. E como sabemos, as empreiteiras
responsáveis por tais serviços não encontram material de boa qualidade, sobretudo
quando se trata de lugares considerados pestíferos. Quando cai chuva aí a cousa
fica feia. Já a Avenida Itaóca foi calçada há perto de cinquenta anos e nunca mais foi
o seu calçamento substituído. Há caldeirões de todas as profundidades e larguras,
por ambas as ruas afora. Esta coisa de moderna de piscinão não chega aos pés
das grandes piscinas formadas nos caldeirões da Avenida Itaóca. Valas a céu
aberto. Saneamento básico é luxo. Dessa forma, um pobre defunto que vai dentro
do caixão em cima de um coche que por ela rola, sofre o diabo. De uma feita até,
após um trambolhão do carro mortuário, saltou do esquife, vivinho da silva, tendo
ressuscitado com o susto.
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Imagem - conselhos de puta-velha3.

Prefeito, ainda estou
penando por sua culpa, embora tenha tido vida a mais santa
possível. Sou um homem honesto, honrado e humilde.
Posso garantir a fidelidade da cópia e aguardar com paciência as
providências da municipalidade.
Está

aí

como, meu caro Senhor Doutor

4

3 https://www.fasdapsicanalise.com.br/conselhos-de-puta-velha/
4 Conto (re)escrito a partir de “Queixa de Defunto”, de Lima Barreto. As cem melhores crônicas brasileiras.
Joaquim Ferreira dos Santos, organização e introdução. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007, p. 34-35.
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