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Apresentação 

Culturas de Periferia é uma publicação originada da parceria do Observatório de 

Favelas com a Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Seu propósito maior 

é apresentar o conjunto de ações de formação, pesquisa e intervenção no campo 

da produção cultural, realizadas na Área de Planejamento 4, que engloba as Regiões 

Administrativas da Barra da Tijuca, Cidade de Deus e Jacarepaguá. 

Buscamos, a partir do presente projeto, empoderar e dar visibilidade aos produtores 

culturais locais. Considerando as potências artísticas e culturais e, sobretudo, a mobilização 

dos atores locais em relação à produção cultural na Zona Oeste da cidade, o projeto 

Culturas de Periferia, em sua segunda edição, objetivou criar condições de ampliação 

de repertórios conceituais, metodológicos e técnicos que ampliem a capacidade de 

invenção, organização e comunicação da cultural local. 

Espera-se que esta publicação possa contribuir para novos estudos no campo da 

cultura no território abrangido pelo projeto e, sobretudo, para o desenvolvimento de 

políticas e ações que fomentem a economia criativa local. 

Com isso, o Observatório de Favelas tem por objetivo pautar ações criativas e 

estratégicas que ampliem repertórios de ação e representação para os atores locais, 

para promover suas práticas que lutam pela reivenção das identidades territoriais e pela 

reocupação dos espaços públicos. 

Aproveitamos o ensejo para destacar a preciosa contribuição das Faculdades 

Integradas de Jacarepaguá – FIJ, Liga das Rodas Culturais da Zona Oeste, Onda Carioca, 

Planeta Bate-bola e Polo de Economia Criativa da Zona Oeste. Tal proposta não seria 

possível sem a contribuição e ação conjunta desses fruto dessa grande parceria.

6
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“Onde quer que haja mulheres e homens há sempre o que 
fazer, há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender” 

Paulo Freire

Culturas de Periferia II: 
um olhar pedagógico

Sarah Mirailh1

Monique Bezerra da Silva2

O curso Culturas de Periferia II  teve  como objetivo dar continuidade ao processo de 
formação experimentado na primeira edição do bem-sucedido Projeto Culturas de 

Periferia3, mantendo sua essência pedagógica e adaptando-se às demandas dos novos participantes. 
Sempre com o foco na Zona Oeste, esta nova edição contou com 53 candidatos para as 25 vagas 
oferecidas (47% a mais que na primeira edição), sendo que os encontros foram realizados no espaço 
Faculdades Integradas de Jacarepaguá – FIJ. A elevada procura levou a equipe inclusive a aumentar 
o número de vagas para 32, objetivando atender o maior número possível de interessados dentro 
dos limites físicos da instituição. 

 Acreditando na célebre frase “a união desfaz a força”, de Millôr Fernandes, resolvemos 
reunir em um mesmo grupo fazedores de cultura já em atuação, estudantes da área e pessoas sem 
experiência no âmbito acadêmico ou profissional, porém com ideias de projetos significativas, 
de diferentes faixas etárias, para juntos construírem as redes necessárias à estruturação e 
desenvolvimento do campo cultural na Zona Oeste, iniciando as aulas no dia 22 de outubro de 2016 
para, juntos, compartilhar conhecimentos  para construir renovados horizontes da política cultural 
na região.

1 Produtora cultural, doutoranda em Artes e Humanidades, com menção em Educação pela Universidad Nacional de 
Rosario (Argentina), coordenadora pedagógica do curso Culturas de Periferia 2.
2 Bacharel em Produção Cultural pela UFF. Mestre em Engenharia de Produção pela Coppe/UFRJ. Coordenadora 
executiva do Projeto Culturas de Periferia 2. 
3 Projeto de mapeamento dos diversos espaços dedicados à produção e à difusão de atividades artísticas, culturais e 
patrimoniais em bairros da Zona Oeste, com realização também de  curso ministrado pelo Observatório de Favelas no 
ano de 2016. O curso ofereceu 20 vagas para artistas, produtores e universitários residentes ou envolvidos diretamente 
na produção cultural da Zona Oeste, tendo como sede a Associação Ser Cidadão, em Santa Cruz.
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Metodologia

Inspirados pelo processo de democratização da educação proposto por Paulo Freire, que defendia 
a proposta de uma educação construída com o povo, o projeto é uma das várias tentativas de 

seguir multiplicando a via democratizante não apenas da educação como da cultura, tendo sido 
realizado de forma integralmente gratuita aos interessados.

Conforme citado na publicação da primeira edição do Culturas de Periferia:

“O processo metodológico proposto toma essa dimensão das práticas 
culturais territorializadas como ponto nevrálgico de atuação, de modo 
que se pretende não apenas mudar padrões de não compartilhamento 
de experiências, mas enfatizar o que há de mais significativo em certas 
práticas culturais. É necessário, contudo, levar em conta que os atores 
estão sempre posicionados em relações de pertencimento (...).” 
(BEZERRA DA SILVA, 2017; p.10)

 A proposta pedagógica do curso atuou em três eixos principais: o saber ser, o saber fazer e o 

PARTICIPANTES DO CURSO E EQUIPE PEDAGÓGICA.



10

Planejamento - Culturas de Periferia 2
Aula Tema Responsável Ementa

1

2

3

4

Culturas de Periferias

Design thinking

Elaboração de projetos

Inscrição nas principais plataformas 
+ prestação de contas

Jorge Barbosa

Marcia Tavares

Juliana Turano

Monique Bezerra da Silva

> A multiplicidade da cultura urbana.
> A pluralidade da cultura nas favelas.
> Identidade e Diferença no fazer da 
cultura urbana.

Apresentação do conceito design thiking 
e utilização do método Canvas.

Métodos e técnicas de elaboração de 
projetos culturais.

> Técnicas para inscrição de projetos 
culturais em leis de incentivo.
> Avaliação de projetos.
> Prestação de contas físico-financeira

saber agir. Conforme Gondim & Cols (2003), o saber ser está pautado nas características pessoais/
vivenciais que contribuem para a qualidade relacional no trabalho e a construção de práticas de 
autodesenvolvimento. O saber fazer se refere às técnicas, ferramentas e o conhecimento necessário 
ao trabalho. Por fim, o saber agir se relaciona às competências, ou seja, implica mobilizar, integrar, 
trocar conhecimentos e/ou experiências, recursos ou habilidades que agreguem valor ao trabalho 
em questão. 

Com base no exposto, é possível afirmar que as práticas já realizadas e saberes trazidos por 
cada participante possuíam papel fundamental na construção do curso, via de mão-dupla entre 
todos os envolvidos, vinculando cognitivo e afetivo para a melhor reflexão e atuação em seu espaço 
sociocultural.

A fim de atingir o objetivo político-pedagógico proposto, o procedimento final na metodologia 
de construção da ementa contou com a escuta dos participantes selecionados na aula inaugural, 
proporcionando uma experiência dialógica a partir de uma escuta sensível por parte dos profissionais 
envolvidos na execução do projeto. Foram expostas suas aspirações em relação ao curso, assim 
como balizado o que de fato poderia ser alcançado para então concluir a metodologia do processo 

-
Inscrição nas principais plataformas 
+ prestação de contas

Agência de Redes para Juventude

Reflexão sobre projetos independentes
na área da cultura e os instrumentos
utilizados para seu desenvolvimento.
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5
> Captação
> Técnicas de pesquisa / Discussão 
sobre público sensível

Alex Armênio

> Principais técnicas de captação cultural.
> Debate sobre a importância do 
conhecimento e alcance do público 
sensível de cada projeto.

6

7

Elaboração do vídeo

Evento de conclusão

Alunos

-

Escolha do tema e primeiras tomadas 
para o vídeo apresentado no evento de 
conclusão.

Evento prático de conclusão do curso.

formativo, que se seguiu conforme a planilha abaixo:
Diferentes professores – especialistas em temáticas consideradas relevantes aos objetivos da 

formação – colaboraram para o compartilhamento de conteúdo sob medida para as demandas dos 
participantes, sempre envolvendo conhecimentos teóricos e práticos sobre o tema em debate. Além 
das aulas realizadas no espaço Faculdades Integradas de Jacarepaguá, foram ministradas aulas de 
reposição para os participantes que não puderam estar presentes, agregando o máximo de pessoas 
possível.

Educação e Tecnologia

O autor Carlos Nepomuceno (2016), em seu livro Curadoria Digital: Novo Modelo de 
Administração para o Sapiens 3.0, traz a concepção de tecnologia como uma revolução macro 

histórica na qual estamos inseridos. Ainda não sabemos ao certo os impactos dessa transformação, 
mas podemos nos apropriar dos recursos dessa revolução como impulsionadores do processo 
educativo.

Em paralelo às atividades presenciais também foram realizadas atividades online, como aulas 
virtuais, grupos nas redes Facebook e WhatsApp para desenvolvimento dos temas apresentados em 
aula, reportagens diversas na área da cultura e/ou dúvidas que possam surgir ao longo da semana. 
Dessa forma o contato com os alunos se tornou mais próximo e rápido, ampliando por consequência 
o alcance do processo formativo para além das atividades vivenciadas presencialmente. 

Com isso, é possível dizer que Marshall McLuhan (2005), em sua obra “Os meios de comunicação: 
como extensões do homem”, explica teoricamente o saber agir na prática, onde um conjunto de 
competências individuais se potencializam no coletivo, gerando uma mobilização em rede onde as 
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tecnologias utilizadas atuavam como se fossem extensões dos participantes e, consequentemente, 
do próprio processo formativo.

A necessidade de amplificar as capacidades humanas para lidar com 
vários ambientes dá lugar a essas extensões tanto de ferramentas 
quanto de mobiliário. Essas amplificações de nossas capacidades, 
espécies de deificações do homem, eu as defino como tecnologias. ” 
(MCLUHAN, 2005, p.90).

Para alguns participantes foi a primeira vez que utilizaram instrumentos como o Youtube 
com finalidade educativa, mas foi consenso que tais ferramentas serviram para ampliar a própria 
concepção de aprendizado, além de facilitar a comunicação quando empecilhos, como questões 
relativas à segurança impediram o deslocamento dos alunos, a própria realização de aula e decisões 
sobre ações do grupo. Com certeza esta apropriação será multiplicada pelos participantes e 
facilitadores em suas atividades posteriores ao processo formativo.

Atividades Práticas

Seguindo a lógica de John Dewey (1976), quando afirma que as ideias só são importantes se 
resolvem problemas da vida real, o processo formativo buscou levar os alunos a eventos 

que materializavam os conhecimentos teóricos apresentados nos encontros tanto no horário da 
formação quanto em outros momentos para visualizarem a resolução de problemas, estabelecerem 
novas redes, variarem o espaço pedagógico, o que auxilia na absorção dos conteúdos e a própria 
realização de eventos.

Além de eventos previamente organizados pelo Observatório de Favelas e do evento Passei 
a Visão, da Agência Redes para a Juventude, os estudantes tiveram a oportunidade de atuar na 
produção do evento de conclusão do curso Culturas de Periferia, que além do próprio evento gerou 
um artigo no e-book do curso4. 

Para concluir o curso foi organizado pelos próprios participantes um evento de encerramento, 
com apresentação dos grupos Dialeto’s Mc, Alan Bernardes e Suburbanda, apresentação do vídeo 
sobre o curso feito pelos alunos e debate sobre Culturas de Periferia entre Jorge Barbosa e Ernesto 

4 Para maiores informações, recomenda-se o acesso ao e-book Culturas de Periferia no link http://of.org.br/acervo/
culturas-de-periferia-2/
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Charlie, exercitando na prática os conteúdos 
teóricos estudados, além de celebrar o próprio 
encerramento do projeto.

O conceito de inteligência prática pode ser 
visualizado nesses eventos, em especial os com 
atuação direta da turma. Mucau (2010) define 
inteligência prática como “o conjunto dos 
conhecimentos adquiridos ao fazer as atividades 
diárias, através de diversos meios”, estando mais 
vinculada ao saber empírico que teórico. 

Além disso, dentro do campo da Gestão do 
Conhecimento, o conceito de conhecimento tácito 
se aplica no contexto supracitado. Conhecimento 
tácito é um formato de conhecimento que é 
inerente às habilidades pessoais, denominado 
também de “reflexão na ação” (SCHÖN, 2000). 

Segundo Carbone (2009, p.82) o 
conhecimento tácito é “produzido pela experiência 

da vida, incluindo elementos cognitivos e práticos”. Dessa forma, é possível conceitua-lo como 
o conhecimento que é adquirido através de experiências individuais considerando-se fatores 
intangíveis, tais como as crenças pessoais, intuição, perspectivas, valores, entre outros. 

Portanto, é possível dizer que os conceitos de inteligência prática e conhecimento tácito 
estão implícitos no processo, pois, todos os participantes demonstraram ser realizadores natos, 
solucionando agilmente problemas de forma singular, ou seja, a famosa “gambiarra”, inventividade 
sobretudo de jovens de origem popular. A atuação nesses eventos, certamente, possibilitou o 
aumento da autoestima dos envolvidos, que se enxergam como aptos a realizar produções diversas, 
potencializando o empoderamento do grupo.

EQUIPE DE PRODUÇÃO DURANTE O EVENTO.
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Conclusão

A demanda por pessoal capacitado na área cultural é antiga e toda ação nesse sentido é válida. 
Mesmo com sua primeira graduação formal criada há 20 anos e a atuação profissional ainda 

mais antiga, o mercado solicita por profissionais aptos às demandas do setor mesmo nos espaços 
tradicionais (MIRAILH, 2015).

O caminho do reconhecimento cultural da periferia é longo e não se esgota com o processo 
formativo ministrado, mas é evidente o resultado satisfatório no desenvolvimento da atividade, 
transformando cada participante em um multiplicador capaz de estender o alcance das discussões 
realizadas para muito mais longe que a própria região da Zona Oeste. É plausível a transformação 
ocorrida com todos os envolvidos após a conclusão do processo formativo, com vínculos técnicos 
e afetivos para além do Projeto Culturas de Periferias. 

Por fim, para encerrar o presente ensaio sobre o olhar pedagógico do projeto, a reflexão do 
economista Amartya Sen (2004), em sua obra “Desenvolvimento como Liberdade”, pontua que 
a ampliação da liberdade de escolha pressupõe não só a decisão em si, mas o processo que a 
engendra. Defende, portanto, a capacidade de tomar decisões conscientes e o acesso às informações 
que subsidiem essa escolha. Tomado por esse ângulo, o desenvolvimento só é viável se abranger, 
simultaneamente, direitos políticos, sociais, econômicos e culturais.
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Elaboração de Projetos Culturais 
Reflexões acerca do Mix de Marketing

Juliana Turano1

Introdução

Por diversas vezes, é comum a área de marketing ser compreendida como algo obscuro, restrita a 
grandes organizações e orientada para a exploração ou manipulação do consumidor em prol da 

empresa. Essa visão é intensificada no setor cultural, uma vez que, devido à mecânica das Políticas 
Públicas de Incentivo à Cultura no Brasil, o poder de decisão de quais projetos culturais serão 
viabilizados financeiramente é detido pelas empresas e muitas vezes pelo setor de Marketing. 

Enquanto cursava o bacharelado de Produção Cultural, em paralelo ao curso politécnico de 
Propaganda e Marketing, consegui perceber que parte dos discursos de descontentamento e crítica 
ao setor de Marketing era muitas vezes fundados no desconhecimento da área e nas possibilidades de 
suas ferramentas. É importante relembrar que antigamente o papel do produtor cultural era exercido 
pelos próprios artistas e criativos, e que não havia uma formação ou especialização na área. Da 
mesma maneira, as Políticas de Incentivo à Cultura foram apresentadas ao setor empresarial como 
uma forma de abono fiscal e não contemplava a importância do desenvolvimento sociocultural 
que essas medidas proporcionariam. O discurso de Responsabilidade Social Corporativa só foi 
intensificado no início do Século XXI. 

O presente texto tem como objetivo explorar o Marketing e seus conceitos básicos de 
forma simplificada, tornando-os mais práticos e tangíveis para aqueles que desejam usar dessas 
ferramentas na área cultural, independente do tamanho do projeto a ser elaborado. Por vezes o 
termo organizações será utilizado se referindo ao setor cultural, porém isso não significa que são 
apenas empresas formais. O termo é empregado apenas para facilitar a escrita, mas pode ser trocado 
para cada caso, desde uma única pessoa tentando empreender no setor cultural, como um conjunto 

1 Juliana Turano Figueiredo, Mestranda em Administração de Empresas com ênfase em Marketing na PUC-Rio, 
Bolsista do CNPq – Brasil. Bacharel em Produção Cultural (UFF) e Pós-graduada em Gestão Empresarial e Marketing 
(ESPM). Atuou em diversos espaços e empresas culturais como Sesc, Teatro Bradesco Rio, Grupo Editorial Record 
e Rock in Rio.
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de pessoas com um objetivo em comum e até grupos artísticos já mais avançados em sua gestão. A 
principal contribuição que esse texto pode trazer aos seus leitores é tentar provocar uma reflexão 
das atuais práticas do projeto cultural em execução e como é possível direcioná-las para trazer mais 
retorno a partir do entendimento dos mais básicos conceitos de Marketing. 

Projetos Culturais

Em todas as carreiras, quando se deseja concretizar uma ideia utiliza-se um projeto para 
guiar a realização da mesma. Seja ela arrecadar investimentos para uma pesquisa científica, 

implementar uma nova tecnologia em uma empresa, construir uma casa, ou organizar um casamento. 
Por definição do PMBOK (Project Management Body of Knowledge): 

Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 
exclusivo. Os projetos e as operações diferem, principalmente, no fato de que os projetos são 
temporários e exclusivos, enquanto as operações são contínuas e repetitivas. 

Ou seja, um projeto é um conjunto de atividades temporárias, com início, meio e fim, e um 
objetivo pré-determinado bem definido. Além disso, um projeto prevê como serão utilizados os 
recursos materiais e imateriais para a conclusão do mesmo.

Na área de Produção Cultural, utilizamos o projeto principalmente para captar recursos 
financeiros para a realização de atividades artísticas e culturais. No Brasil, o caminho da captação de 
recursos possui dois interlocutores fundamentais: o governo, através da submissão dos escopos para 
aprovação nas Leis de Incentivo à Cultura, sejam elas federal, estadual ou municipal; e as empresas, 
potenciais patrocinadoras e apoiadoras, que irão de forma literal, reverter o dinheiro para o projeto. 
Além dessa finalidade, também se utiliza o projeto para a contratação de artistas fundamentais para 
a realização do mesmo, para fins de divulgação na imprensa e para a mobilização de parceiros. 

Além de criar uma boa ideia, é preciso transmiti-la com clareza e de forma que fique claro para 
a outra parte o seu valor. Por isso, cada interlocutor requer um elemento textual diferente que atenda 
aos seus interesses e que utilize uma linguagem adequada ao receptor da mensagem. 

A metodologia para escrever um projeto cultural destinado à submissão nas leis de incentivo à 
cultura é amplamente difundida, possuindo inclusive manuais para o preenchimento de requisitos, 
disponibilizados pelas próprias entidades reguladoras. Já os projetos destinados as potenciais 
empresas patrocinadoras raramente possuem um direcionamento de preenchimento.   

Além da fase de submissão por escrita dos projetos, outra prática comum são os pitchs e reuniões 
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de exposição da ideia. Um pitch é uma apresentação curta, de 3 a 5 minutos, com o objetivo de 
relatar de uma forma ampla o projeto, com fim de reter o interesse de quem está ouvindo e atraí-lo 
para realizar investimentos no projeto. 

Todas essas fases para conquistar o contrato de patrocínio precisam ser formatadas de forma 
estratégica, visando utilizar todo o potencial que o projeto tem para oferecer e para isso, e para tal, 
aconselha-se a utilização das técnicas de marketing. 

Desde a década de 40, quando foi definido pela primeira vez, o conceito de Marketing está em 
constante atualização. Desde julho de 2013, a American Marketing Association (AMA) compreende 
a nomenclatura da seguinte maneira: “Marketing é a atividade, conjunto de instituições, e processos 
para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, 
parceiros, e a sociedade em geral2”. Já o autor Alexandre Luzzi Las Casas, define o termo como:

Uma área do conhecimento que “engloba todas as atividades 
concernentes às relações de troca, orientadas para a satisfação 
dos desejos e necessidades dos consumidores visando alcançar 
determinados objetivos de empresas ou indivíduos e considerando 
sempre o ambiente de atuação e o impacto que essas relações causam 
no bem estar da sociedade”. (LAS CASAS, 2006) 

Por fim, Philip Kotler explica que “Marketing é o processo por meio do qual pessoas e grupos 
de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e que desejam com a criação, oferta e livre negociação 
de produtos e serviços de valor com outros” (KOTLER 2000). Pode-se concluir que o marketing 
busca atender as necessidades de um grupo de pessoas que são de interesse para uma organização, 
com a finalidade de estabelecer uma troca de valores entre elas. 

Para garantir o sucesso de uma organização, a empresa precisa enfrentar intempéries que são 
incontroláveis à sua administração e vontade, como os cenários políticos, econômicos e sociais. 
Pode-se afirmar que a habilidade de ser mutável e flexível frente às mudanças de cenários é o que 
permite uma empresa sobreviver em meio à concorrência ou cenários de crise, essa capacidade 
é derivada de quatro características inerentes a ela e que são passíveis de serem controladas: as 
particularidades do produto que oferece, da comunicação que este realiza, do local onde é gerado 
o contato com o consumidor e do preço pelo qual o produto é oferecido ao mercado. Esses 
quatro fatores são popularmente conhecidos como “os quatro Ps do marketing”, mas também são 
2 “Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging 
offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large.”
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denominados como Mix de Marketing, Marketing Mix, Composto de Marketing ou ainda 4 Ps 
de McCarthy, em homenagem a Jerome McCarthy que formulou esses conceitos no livro Basic 
marketing: a manageriaI approach em 1960. 

 Aconselha-se que a aplicação do Mix de Marketing em projetos culturais seja anterior a fase de 
redação, devendo ser introduzido na fase de elaboração do mesmo para potencializar sua utilização. 
Dessa maneira é possível formatar o projeto de modo diferenciado, destoando dos seus concorrentes, 
prevendo necessidades de consumidores e patrocinadores e maneiras de atendê-las.

Aplicação prática dos Mix de Marketing na elaboração de Projetos
A) Produto
 Um produto pode ser um bem material ou um serviço. Alguns deles são mistos, mesclam partes 

que são físicas com outras que são imateriais. Alguns exemplos de produtos culturais são: uma 
apresentação de teatro ou dança, um DVD, um CD de um artista, livro, o ingresso de uma visitação 
ao museu, etc. 

Um produto é pensado para ser oferecido para um cliente, com o fim de atender a necessidade 
de um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas para quem se pensa/projeta/planeja o produto é 
chamado de público-alvo. Definir o público-alvo do produto cultural é fundamental não apenas 
para traçar as estratégias de comunicação, distribuição e preço, mas também para identificar quais 
empresas patrocinadoras de cultura possuem um público consumidor parecido com o do produto. 

Oferecer que a marca seja investidora de um projeto que atenda ao grupo de consumidores 
similar ao dela, é um dos pontos que pode auxiliar para despertar o interesse da mesma.  

Outro interesse das organizações em incentivar projetos culturais é a agregar valor à marca. 
Se lembrarmos dos conceitos de marketing, pode-se perceber que o marketing busca atender uma 
demanda, criando valor ao mesmo tempo. O conceito de valor é extremamente subjetivo e não 
remota ao preço de um item. É um sentimento de prestígio, uma qualidade que faz com que algo 
se torne importante para alguém, algo que fornece relevância. Um objeto pode ter um valor muito 
estimado para uma pessoa e outra pessoa pode enxergar o mesmo item como ordinário. 

Sendo valor uma coisa tão subjetiva e intangível, como criar valor em um produto ou marca?
Uma das estratégias para a criação de valor é o envolvimento emocional do consumidor com a 

marca. Para tal, uma das possibilidades é a marca desenvolver uma personalidade própria, definir 
um arquétipo e seguir com aquelas características na sua comunicação para que o mesmo crie 
vínculos com seu público-alvo. Essas marcas, que desenvolvem um tipo de identificação com o 
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consumidor, tendem a ser mais lembradas que as demais. Ser mais lembrada, influencia na hora 
da escolha do produto para compra ou na hora de comentar sobre a marca com terceiros. Ter um 
sentimento positivo por uma marca pode tornar o consumidor fiel. 

Se o valor é intangível, subjetivo e queremos lidar com sentimentos e envolvimentos, nada melhor 
do que as atividades culturais para cumprir essa tarefa. Não apenas entretenimento, mas cultura e 
artes. Os momentos que se entra em contato com algum tipo de arte: música, cinema, fotografia, 
teatro, exposições, etc. são de catarse, de relaxamento, de sentir sensações, de experimentação. O 
consumidor já está predisposto a se envolver com o ambiente.

Então o que a empresa pode fazer é relacionar os objetivos, o público-alvo, personalidade da 
marca e as sensações que ela quer transmitir, com um produto cultural que proporcione as mesmas 
coisas. Dessa forma, a empresa tenta transformar o intangível em tangível, em palpável, através do 
evento, livro, show, banda, e pretende fazer com que aquelas sensações se tornem reais, que possam 
ficar guardadas na memória e permitir que o indivíduo se envolva de forma física com a marca.

Outros itens que podem ser pensados quando se fala de produto cultural são: Qual a diferenciação 
prática do seu projeto? O que seu show/livro/exposição/etc tem para oferecer de diferente dos 
outros shows/livros/exposições/etc. Esse item atrai a atenção não apenas do potencial patrocinador, 
mas também do consumidor. 

A diferenciação não necessariamente precisa ser grandiosa ou uma nova tecnologia, às vezes 
pode ser a prestação de um serviço que estava sendo demandado no setor ou sendo oferecido 
de forma deficiente. Apresentar um trabalho com excelência em um setor que está acostumado a 
prestação insatisfatória, é uma excelente forma de se destacar dos demais.  

B) Preço
Quando se fala em preço é comum recorrer ao pensamento do custo do produto. Porém, para 

a administração e para o marketing, o preço não é apenas o valor monetário pelo qual o item será 
ofertado, mas também nas receitas e despesas da empresa. 

Com o hábito das leis de incentivo à cultura, muitos produtores se mantêm focados apenas a 
esta forma de captar verba para a realização do projeto. A não concretização da captação junto às 
empresas pode condenar o projeto ao fracasso, antes mesmo sair do campo das ideias. 

Quando se pensa na área cultural, na qual alguns produtos culturais não conseguem possuir 
um saldo positivo na avaliação do fluxo de caixa, deve-se ater ao pensamento da diversificação na 
origem das receitas. Ou seja, em múltiplas formas de arrecadar verba de forma combinada.  

Tendo em vista a fonte de receitas, uma empresa de produtos não culturais obtém verbas através 
da venda desses produtos. Raramente este tipo de empresa realiza a venda de um só produto, mas 
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sim, de vários produtos distintos: A, B e C. Isto é, sua renda vem da soma das vendas do produto 
A + B + C. De forma análoga para os projetos culturais, e com foco na obtenção de investimentos, 
a fonte de receita A seriam as leis de incentivo à cultura, enquanto a forma B, seriam as verbas de 
bilheteria. Entretanto, poucas empresas culturais possuem outras maneiras além dessas.  

Tomemos como exemplo o espetáculo “Chacrinha, O musical”, realizado na cidade do Rio de 
Janeiro no ano de 2015 e orçado, pela Lei Rouanet, em R$ 7.969.620,00 de reais para realização de 
uma temporada. Foram aprovados R$ 6.853.050,00 e captados R$ 5.223.245,00. O teatro utilizado 
foi o João Caetano, de quinta a domingo, durante quatro meses.

Capacidade do Teatro João Caetano: 1140 lugares. – Iremos desconsiderar as cotas de patrocínio, 
convidados e imprensa, com isso pode ocorrer à venda de 100% dos ingressos. Os ingressos foram 
vendidos com os valores de R$ 180,00 à R$ 50,00. Para simplificar a matemática, estabelecemos o 
valor médio do ingresso em R$ 115,00. 

São 64 dias de apresentações (16 semanas). Matematicamente: 1140 lugares x 115,00 reais x 
64 dias = R$ 8.390.400,00 reais em um cenário ideal incompatível com a realidade, uma vez que 
desconsidera a meia-entrada. 

Acrescentando o mínimo de 40% das vendas com valor reduzido à metade conforme previsto 
na Lei Federal Nº 12.933/2013, resulta-se no valor de R$ 5.034.240,00 (R$ 8.390.400,00 - R$ 
3.356.160,00), abaixo do necessário para a realização do evento.

Os cálculos acima demonstram a inviabilidade financeira de se realizar um evento cultural com 
base na lógica econômica de retorno e lucro a partir da venda do próprio produto como forma de 
financiamento. Porém, isso não significa exclusividade ou dependência da Lei Rouanet ou demais. 

Se a bilheteria não é o suficiente e por vezes não há uma captação de 100% do valor proposto, 
como manter a viabilidade do projeto? Uma das possibilidades é investir na diversificação das 
receitas pensando em produtos de merchandising (fotos, roupas, artigos de papelaria, DVD, CD, 
livro, catálogo, edições especiais, chaveiros, imãs, etc), crowdfunding (financiamento coletivo), 
programa de membros (pessoas físicas apoiando o projeto), doação, eventos de arrecadação (galas, 
jantares, festas, lançamentos, etc), venda de tour (acesso ao backstage, à história do local), parcerias 
com outras marcas, venda de anúncio, etc. 

Essas atividades por vezes podem não garantir a realização do projeto sozinhas, mas são 
fundamentais em casos de complementação de verba, em cenários de crises ou para reinvestir no 
crescimento do negócio. 

C) Praça
Praça é todo o local que o consumidor entra em contato com o produto. Para a área administrativa, 
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pensar em praça não é apenas os pontos de venda, mas também sua logística de distribuição. Em 
uma  , esse campo fica ainda mais rico em detalhes para ser discutido e analisado. 

Na realização de projetos culturais, estes costumam causar um impacto nos locais de realização, 
seja pelo tráfego, pela sonoridade, pela movimentação do entorno ou pelas dinâmicas propostas do 
próprio projeto, quando o local de realização é tão importante quando as ações em si. Por exemplo: 
um projeto que vise à realização de um ciclo de leitura em uma comunidade carente não produz o 
mesmo impacto social que se fosse realizado dentro de uma livraria em um shopping. 

Pensando na diferenciação do projeto e na responsabilidade social que o mesmo traz consigo, 
ao falarmos em praça valem as reflexões de como o projeto afeto o entorno e como o mesmo pode 
promover uma maior inclusão das pessoas ao redor da área de realização, principalmente se forem 
projetos a serem realizados dentro de favelas. 

Distribuir um produto é permitir meios de ele ser acessado por outros, e no caso artístico e 
cultural, o acesso nem sempre é apenas uma questão física ou monetária. O produtor pode lidar 
com casos de acesso no campo simbólico, de enfrentar preconceitos com a forma artística. E esse 
preconceito não fica atrelado ao status financeiro do público que se quer atingir.

O ambiente de um espetáculo recebe pessoas de variadas classes sociais e backgrounds 
educacionais e ambientais. Tem a pessoa que está indo pela primeira vez a um teatro; a que é fã 
daquele gênero e conhece tudo; o que está obrigado porque a namorada queria ir, etc. É fundamental 
disponibilizar as informações do espetáculo de maneira igualitária para todos. Isto pode ocorrer de 
maneiras simples, por exemplo, com a distribuição de uma versão simplificada do programa do 
espetáculo, para todo o público, de forma gratuita. Esta é uma maneira de todos compreenderem 
o que vão assistir e qual a linguagem do espetáculo, independente de onde vieram, o que fazem, 
quanto ganham, onde estudam ou porque estão ali. 

Para uma efetiva ação de formação de plateia não basta a disponibilização de ingressos a preços 
populares ou entradas gratuitas, isto nem sempre é fornecer o acesso de forma completa. Se o 
indivíduo não entender o que está acontecendo, se sentir deslocado, não conseguir acompanhar a 
linha de raciocínio da apresentação, o projeto estará gerando um efeito contrário da formação de 
público. Estará afastando este potencial indivíduo de uma próxima ida, uma segunda experiência, 
afinal o ser humano tende a evitar a repetição de experiências que ele não enxerga como positiva. 
Só se consome o que se conhece, aquilo que se apropria, logo, só é possível se apropriar de um 
espetáculo ou grupo cultural, através do entendimento, da familiaridade.

D) Promoção
O termo promoção é uma tradução literal da palavra promotion em inglês, porém o mesmo se 
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refere às ações de comunicação do Marketing para aquela marca. Quando pensamos na comunicação 
do projeto, retomamos a discussão inicial de que cada parte para quem será apresentada a proposta, 
deve ser feito um projeto diferente, adequado ao que está sendo proposto. 

É comum a prática de replicar o projeto escrito para a Lei Rouanet e enviar para potenciais 
patrocinadores e demais interessados, porém às vezes esses projetos não contemplam a totalidade do 
que pode ser de interesse de um potencial investidor. É recomendado que se faça uma apresentação 
com a linguagem mais adequada ao negócio, com uma boa apresentação visual, utilização de dados 
qualitativos e quantitativos e sem conter informações excessivas e desnecessárias.

Além da adequação do formato do projeto a ser apresentado, outra principal consideração 
na comunicação dos projetos culturais é o chamado “Retorno ao Patrocinador”. Com base na 
fundamentação que a verba utilizada pela empresa é pública, uma vez que é retirada dos impostos 
devidos, muitos produtores formatam esta rubrica com itens básicos, como “inserção de logomarca 
em todo o material visual e workshop”. Apesar da veracidade do argumento, a captação é realizada 
através de relacionamentos, contatos. E o produtor pode cativar um bom relacionamento com o 
patrocinador, visando o longo prazo da relação, se conseguir explorar de uma forma distinta esse 
item obrigatório das Leis de Incentivo à Cultura. 

Podemos trabalhar com a ideia de que a empresa patrocinadora também possui pessoas e 
organizações com quem deseja criar e manter relacionamentos, e esta pode ser um bom campo 
de trabalho para as contrapartidas do projeto cultural. O mesmo pode oferecer atividades ou 
exclusividades para os funcionários da empresa, ou promover um evento exclusivo para que o 
patrocinador possa convidar seus potenciais parceiros. É uma área que se pode explorar a criatividade, 
como o Rock in Rio demonstra. 
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Conclusão

Podemos concluir que a utilização das ferramentas de marketing para a elaboração de projetos 
culturais oferece um pensamento reflexivo do que a área cultural está habituada. Tais ferramentas 

permitem a potencialização do projeto e agrega valor ao mesmo. Porém, por mais que se utilize de 
todas as estratégias técnicas para a boa apresentação da ideia, existem fatores extras, inerentes ao 
criador da ideia inicial que não se pode ser ensinado e ou transmitido a terceiros. 

Além de estudo, prática e técnica de redação, o que todo o produtor cultural necessita durante a 
elaboração do projeto é crer naquilo que ele diz. O sentimento genuíno de acreditar naquilo que se 
está querendo transmitir, a motivação em tornar o projeto realidade, a paixão e a crença de que é um 
ótimo investimento são diferenciais que conquistam no momento da captação de recursos. 

Poder trocar esse conhecimento com os participantes do Curso promovido pelo Observatório 
de Favelas foi uma experiência muito gratificante. O grupo era diversificado culturalmente e 
bastante interessado no tema. O debate foi enriquecedor, no qual as pessoas traziam situações que 
vivenciavam no dia-a-dia e coletivamente discutíamos como estas eram encaixadas nos conceitos 
que estavam sendo vistos e quais alternativas poderiam ser implementadas para obter melhorias. 
Eram cenários muito diferentes um dos outros, com realidades múltiplas, o que torna um desafio 
pensar “fora da caixa” junto com os participantes. O desejo é que toda a discussão passe da teoria e 
possa ser colocada em prática pelos alunos, sendo um grande motivador e objetivo.
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Contribuições do design 
thinking para projetos culturais

Márcia Tavares1

Monique Bezerra da Silva

Este capítulo tem como objetivo apresentar a contribuição do design thinking na área de projetos 
culturais. Para tanto, serão abordados os tópicos desenvolvidos na vivência com os alunos do 

projeto Culturas de Periferia 2. 
O termo design – ou desenho, em português – é comumente utilizado para fazer referência à 

criação de artefatos, como mobiliários, embalagens, utensílios, máquinas, joias, vestimentas, até 
mesmo, logomarcas e peças gráficas. No entanto, o sentido do design que abordamos aqui vai muito 
além da referência ao estilo. Além do que é exibido em gôndolas, revistas, museus. 

O design não se limita mais ao lançamento de novos produtos físicos, mas inclui novos tipos de 
processos, serviços, interações, formas de entretenimento e meios de comunicação e colaboração. 
Utiliza métodos e habilidades desenvolvidos pelos designers ao longo de inúmeras décadas para 
resolver problemas mais complexos e mais desafiadores do que aqueles que se referem apenas ao 
estilo. Hoje, muito mais do que uma forma de fazer, design é uma forma de pensar. 

Conhecida como “design thinking”, essa forma de pensar se posiciona entre o caminho da 
intuição pura e o da racionalidade de um universo analítico, como um terceiro caminho que propõe 
o equilíbrio do pensamento integrativo do design para gerar inovação. Ele se baseia na capacidade 
de intuição, no reconhecimento de padrões e no desenvolvimento de ideias que tenham significado 
emocional e funcional. 

O design thinking é uma abordagem emergente e interdisciplinar, que pode ser mais facilmente 
entendida a partir de seus princípios:

É centrado no usuário.Os serviços devem ser experimentados do ponto de vista dos consumidores 
e criados a partir de uma interação entre o consumidor e o provedor do serviço. Uma abordagem 
centrada no usuário oferece uma linguagem comum que todos nós podemos falar: a linguagem do 
usuário do serviço;
1 Fundadora e CEO do Laboratório de Longevidade, doutoranda e mestre em Engenharia de Produção pela COPPE/
UFRJ.
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É cocriativo. Todos os stakeholders envolvidos em um serviço devem participar do processo do 
seu desenho. Considera que existe mais de um grupo consumidor e que parar atender as diferentes 
necessidades e expectativas é preciso incluir grupos heterogêneos no processo de criação do serviço, 
criando um ambiente favorável para a geração e avaliação coletiva de ideias.

É sequencial. O serviço deve ser visualizado como uma sequência de ações inter-relacionadas 
que acontecem em um determinado período de tempo. Além disso, o processo de criação de um 
serviço deve considerar diferentes perspectivas, incluindo o que é perceptível ao consumidor e 
aquilo que deve ocorrer nos “bastidores” para que o serviço seja realizado;

É baseado em evidências. Serviços intangíveis devem ser visualizados em termos de artefatos 
físicos. Deve adicionar componentes tangíveis a uma experiência que seria intangível, ou seja, 
fornecer evidências do serviço que está sendo prestado. Pode-se ver, ouvir, cheirar, tocar ou testar 
tais manifestações físicas de um serviço;

É holístico. Deve-se considerar o maior número possível de aspectos do serviço, do ambiente 
onde ele será executado à organização do provedor do serviço, passando por jornadas alternativas 
ao cliente.

Os princípios do design thinking são aplicáveis a uma ampla variedade de negócios e 
organizações. Da discriminação etária no ambiente de trabalho à escassez de água, essa abordagem 
tem sido aplicada a uma diversidade de desafios que pouco se assemelham aos objetos de desejo 
disponíveis nas gôndolas e páginas de revistas. Daí a ideia de que o design thinking pode oferecer 
importantes contribuições também para projetos de produção cultural. 

O design thinking é um processo fundamentalmente exploratório. Visa compreender o valor 
e a natureza das relações entre pessoas e coisas, pessoas e organizações, e entre organizações de 
diferentes tipos. Foca na criação de ideias, através de experiências que utilizam uma combinação 
de meios tangíveis e intangíveis. Normalmente é dividido em etapas, que podem variar em termos 
de número e terminologia, mas correspondem a um sistema de espaços que se sobrepõem e podem 
ser percorridos mais de uma vez à medida que a equipe do projeto refina suas ideias e explora novos 
direcionamentos. 

Alguns autores definem três etapas distintas, que são: inspiração, etapa em que se mergulha no 
problema ou oportunidade que motiva a busca por soluções; idealização, que constitui o processo 
de gerar, desenvolver e testar ideias; e implementação, o percurso que leva as soluções do estúdio 
de design ao mercado. 
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Outros entendem que são cinco as fases do processo de inovação que utiliza o design thinking: 
compreensão, etapa de entendimento em profundidade do desafio; definição, que possibilita a 
escritura dos termos específicos do desafio e a clareza dos motivos que tornam importantes endereça-
lo; ideação, etapa em que a criatividade atua na concepção da solução; prototipação, quando duas 
ou três entre todas as ideias concebidas na etapa anterior são selecionadas e prototipadas, para que 
se possa obter maior profundidade sobre as ideias; e teste, etapa em que o protótipo é testado, com 
o objetivo de identificar e aprender com possíveis erros e refinar a ideia ou o próprio protótipo.

Essa abordagem do design ajuda a inovar (criar o novo) ou melhorar serviços (existentes) 
para torna-los mais úteis, utilizáveis, desejáveis para os clientes, eficientes e eficazes. Auxilia a 
compreender o valor e a natureza das relações entre pessoas e coisas, pessoas e organizações, e 
entre organizações de diferentes tipos, focando na criação de ideias, através de experiências que 
utilizam uma combinação de meios tangíveis e intangíveis. 

E o mais importante: não é preciso ser designer para utilizar o design thinking, pois é 
perfeitamente possível recorrer a ele para endereçar os desafios dos projetos de produção cultural 
que você enfrenta no cotidiano, independentemente da profissão ou função que você exerce. Isto 
é fundamentalmente possível porque o design thinking se beneficia da capacidade que todos nós 
temos de resolver problemas, combinando diferentes métodos e ferramentas de pensamento visual 
para criar novas interfaces de cocriação de valor e de visualização de novos cenários para conectar 
pessoas, organizações, comunidades e seus recursos em novas parcerias no campo cultural. 

Para lidar com questões cotidianas que desafiam os produtores culturais, é possível recorrer 
diferentes ferramentas oferecidas pelo design thinking. 

Antes de projetar um serviço propriamente dito, é preciso ter bem delimitado o perfil do público-
alvo que ele objetiva atingir. Identificar o público de forma mais precisa possível é um fator crítico 
de sucesso para qualquer projeto. A construção de personas é uma forma de realizar esta tarefa 
porque personas são perfis fictícios, frequentemente criados como um caminho para representar um 
grupo particular com base nos interesses que eles compartilham. Eles representam um ‘personagem’ 
com o qual o cliente e o time de design podem se identificar. 

Esse instrumento é capaz de prover uma série de perspectivas para a criação de um serviço, 
considerando arquétipos que representem diferentes grupos e o mais importante é que ele permite 
ir além de dados demográficos e socioeconômicos, como faixa etária, classe social, por exemplo, 
e permite mergulhar nas demandas de uma pessoa real. Isto porque personas carregam consigo 
características, comportamentos, motivações, expetativas e reações que reproduzem aquilo que foi 
percebido pela pesquisadora em campo. 

Já o Business Model Canvas (BMC) é uma ferramenta de gestão estratégica, que permite 
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desenvolver e esboçar modelos de negócio novos ou existentes, utilizando um modelo visual pré-
formatado com os nove blocos de um modelo de negócio típico, só que representados de forma 
visual e enxuta. O pensamento visual, isto é, aquele que faz uso de recursos visuais, como imagens, 
esboços, diagramas, post-its, notas para construir e discutir o significado, é indispensável para 
trabalhar com modelos de negócios nos dias atuais. Isto porque como os modelos de negócios 
são conceitos complexos compostos de vários blocos de construção e suas inter-relações, é difícil 
entender verdadeiramente um modelo sem esboçá-lo. 

O BMC é um instrumento do tipo hands-on que promove a compreensão, discussão, criatividade 
e análise. Foi inicialmente proposto por Alexander Osterwalder e posteriormente adaptado por 
outros autores. É possível elaborar o BMC de um projeto cultural utilizando o modelo original 
do criador ou diferentes variações disponíveis na web, como as da plataforma Canvanizer2, uma 
ferramenta para edição online e compartilhada. Uma das vantagens do uso desta ferramenta em 
projetos culturais é a agilidade que os produtores podem conquistar frente aos tradicionais modelos 
de projeto do mercado.

Em relação ao Storytelling, é possível dizer que se trata da habilidade de difundir pensamentos, 
ideias e fatos por meio de uma narrativa espontânea, descomplicada, expressiva e coerente. De 
acordo com Mark e Person (2006), as narrativas estão associadas à psique humana e estruturam-se 
em padrões universais, o qual Jung intitulou de arquétipos, que satisfazem a vontade intelectual 
humano a partir do entretenimento (MCKEE, 2006). Em suma, é “saber contar uma boa história”. 
Conforme Simmons (2007), as histórias influenciam o cérebro humano e esse, por sua vez, responde 
melhor aos estímulos de histórias e narrativas. 

Vargas, Rocha e Freire (2007) definem o Storyboard como o roteiro do objeto de aprendizagem. 
As cenas que constituem o objeto são retratadas em forma de ilustrações, de maneira sequencial, 
semelhante a uma história em quadrinhos. Sua construção colabora com a visualização do produto 
final, podendo diminuir erros ocasionais, insucessos e o tempo de produção.

Após a apresentação dos tópicos acima, abordados durante o processo formativo do Projeto 
Culturas de Periferia 2, a presente comunicação teve o intuito de provocar uma reflexão sobre como 
o design thinking pode contribuir para a melhoria contínua de projetos culturais. Espera-se que o 
campo da formação em produção cultural esteja cada vez mais aberto à inovação, inserindo novas 
metodologias para potencializar suas ações. Os participantes se mostraram receptivos e dispostos 
à implementação. Nesse sentido, percebe-se que todos os conceitos perpassam as etapas de um 
projeto cultural, bem como facilita no desenvolvimento de um produto/serviço no setor.

2 Disponível em https://canvanizer.com/
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Rodas culturais: 
estéticas de existência da periferia

Jorge Luiz Barbosa
Sarah Mirailh

Introdução

O presente capítulo resulta da pesquisa sobre Rodas Culturais realizada no âmbito do Projeto 
Culturas de Periferia, cujo recorte geográfico foi circunscrito aos bairros que compõem as 

regiões administrativas da Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Cidade de Deus.  A pesquisa em tela 
contou com revisão bibliográfica sobre a temática da cultura em sua dimensão urbana, inventários 
documentais e entrevistas em profundidade com ativistas, produtores e artistas envolvidos na cena 
das Rodas Culturais. 

Como será observado, buscou-se construir mapeamentos cognitivos que nos aproximam da 
realidade vivida pelos sujeitos sociais que inventam o repertório de práticas e vivências de criação e 
produção de Rodas Culturais na cidade do Rio de Janeiro, com ênfase nos bairros já aludidos e nas 
territorialidades assumidas pelo movimento de realização da cena estética em estudo. 

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a gentileza e atenção concedida pelos entrevistados, 
uma vez que sem tais contribuições o presente trabalho não teria o conteúdo e nem originalidade 
necessária para uma contribuição, mesmo que singela, ao movimento incessante e vibrante de 
construção das rodas culturais cariocas.  

Sobre os significados das Rodas Culturais na Cidade

DJs, mestres de cerimônia, dançarinos, fotógrafos, grafiteiros, poetas e todos outros que se 
achegam em praças, esquinas e viadutos se tornam os criadores de celebrações estéticas em 

cenas públicas. Então, a Roda está formada. Cantos, rimas, bailados e cores marcam e demarcam 
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territorialidades corporificadas por jovens. Muitos deles são negros e negras de favelas, subúrbios e 
de periferias urbanas que estão a revidar com suas narrativas estéticas às condições de desigualdade 
de direitos em que vivem. Emergem, então, formas de linguagem, de vivências, de paixões e de 
imaginações que pluralizam as concepções e percepções da cidade. Em outras palavras, estamos 
diante de narrativas que se constituem nas disposições dos sujeitos sociais em atos simbólico-
expressivos de visibilidade na cidade. 

As rodas hoje elas são um dos movimentos mais importantes de 
ocupação da cidade, elas basicamente ocupam as praças, são feitas 
por jovens basicamente. Os jovens são os verdadeiros protagonistas 
das rodas (...). Então, elas além de reunir jovens em torno de uma 
cultura politizada, saudável, elas geram oportunidades para esses 
jovens se revelarem como talentos da cultura hip-hop, geram mais 
segurança para o espaço público onde acontece porque elas justamente 
reúnem essas pessoas e essas pessoas oferecem uma segurança maior 
ao espaço público e elas são uma forma de entretenimento cultural 
muito saudável. É um movimento muito relevante para cidade, para 
recuperação da autoestima dessa juventude. Os jovens que são os 
protagonistas dessas rodas são jovens de favelas, de periferias, são 
jovens que basicamente não tem voz, não tem canais de se expressar, 
então as rodas são formas dos jovens se expressarem, sua poesia, 
a realidade das suas quebradas. Então o papel das rodas hoje na 
ressignificação do espaço público é gigantesco. (Júlio César da Costa, 
entrevista concedida em 04/07/2017). 

Apesar de efêmeras, criminalizadas e impedidas de acontecer em espaços comuns da cidade, as 
Rodas Culturais acontecem e fazem fissuras com a ordem racional normativa do espaço urbano1. 
São eventualidades espaço-temporais, como assinala Doreen Massey (2005), criadas em tessituras 
de desejos nas geometrias de poder da cidade como uma constelação particular de práticas de 
sujeitos sociais.  Sobre as Rodas Culturais, Rôssi Alves (2013, p.38) as considera como um grande 

1 Apesar da Lei do Artista de Rua declarar que as festas na rua prescindem de autorização dos órgãos públicos – desde 
que gratuitas, com duração máxima de quatro horas, dispensem palco e respeitem os decibéis definidos-, observa-
se a exigência de autorizações por parte de agências do governo municipal que inviabilizam, cancelam e proíbem 
atividades artísticas e culturais, mesmo quando estas estão abrigadas no escopo da Lei. 
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encontro de jovens, unidos pela ideia de ocupar lugares públicos e levar diretamente arte e cultura 
às pessoas de forma horizontal e interativa, realizando as Rodas Culturais, semanalmente, em 
diversos bairros do Rio de Janeiro, com a participação de poetas, músicos, grafiteiros, artistas 
plásticos, formando uma grande rede cultural (...). 
Se as rodas culturais emergem como eventualidades espaço-temporais certamente são, com 
plena concordância aos argumentos de Rôssi Alves, construtos de redes de relações de pertenças 
discursivas, gestuais e performáticas a ganhar expressão corpórea em ruas, praças e esquinas: 

A vida é a arte do encontro, né? E nas rodas esse encontro ocorre 
no entorno das artes. Esses encontros incentivam os jovens a buscar 
mais, a se desenvolver como os outros que ele está vendo, a conhecer 
mais gente, se animar, se encontrar para outras atividades, para 
dançar, pra fazer uma banda, fazer graffiti.  Isto se multiplica! (trecho 
do depoimento de Luiz Ernesto Ferraz de Barros Junior, produtor e 
animador de Rodas Culturais, entrevista realizada em 06/09/2017). 

O processo em causa é criador de territorialidades, aqui definida como marcações móveis em ruas, 
praças, esquinas (...) e que se estabelecem como assinaturas autorais, com estilos de produção e 
perfomances de mobilização de subjetividades de sujeitos situados em relações desiguais de poder. 
É esse o papel assumido das territorialidades como posições de encontro que fazem a diferença 
emergir como potência de mudança e disposição contrapontística aos regimes de hierarquização 
sociocultural. É por essa via que galeras vinculadas às rodas culturais podem reverberar seus 
repertórios e apresentar suas performances em músicas, poesias e danças para além da vivência 
territorializadas em suas comunidades de morada. Como revela o músico e produtor Pedro Croata: 

(...) os artistas do bairro falam para as pessoas que estão em volta 
deles, para o vizinho, pra menina que ele está afim dali da outra rua e 
gerar toda essa movimentação mesmo e acaba que isso vira uma bola 
de neve. Nego vê o cara da outra rua rimando pra caramba, começando 
na roda e se anima e vai, “eu vou pra roda porque lá eu vou ser ouvido, 
vou ter um microfone pra falar pra todo mundo” (entrevista realizada 
em 23/08/2017). 

Esta construção estética dos sujeitos se faz na composição corpo/território como um campo de 
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múltiplas atuações culturais e linguagens artísticas (música, audiovisual, fotografia, graffiti e rimas 
em perfomances) a mobilizar sensibilidades e traçar espacialidades de encontros.   É um modo 
geográfico de manifestação de estilos em tensão ao padrão consumado e consumível de bens 
simbólicos impostos ao cotidiano urbano, tendo jovens de territórios populares como seus principais 
protagonistas. É nesse sentido que outro desenho de espaço público está em curso na sociedade 
contemporânea, uma vez que é constituído por diferentes sujeitos em posição de desigualdade de 
poder e se colocando em uma cena autônoma de apresentação de si.  
As rodas para além de encontro de arte e cultura também assumem o papel de colocar em debate 
questões pertinentes à sociedade brasileira. Busca-se, assim, em cada encontro, afirmar sentidos de 
cidadania da juventude:

A pauta que a gente imprime é educação sexual, saúde, violência 
contra a mulher, violência do Estado, qual a importância das pessoas 
estarem estudando e como estão estudando através da arte para se 
tornarem pessoas melhores ou para serem artistas melhores ou para 
serem reconhecidos, que também não é só MC. Lá tem muita gente 
que encontrou o seu espaço através do grafite, professor de basquete, 
de capoeira, a gente tem outras atividades: o break dance, a galera 
do break dance em Jacarepaguá sempre chegou muito forte e a gente 
sempre tentou passar essas pautas de saúde, de exercício, educação, e 
a galera quando dá uma vacilada muito feia a gente pega “oi, gente, 
chega aqui, o irmãozinho deu uma vacilada, vamos dar uma vaiada 
nele, UHHH, não faz mais isso”, dá aquele puxão de orelha, mas acaba 
que vira aquele bagulho do pessoal mesmo se cobrando, a juventude 
mesmo se pauta, se resolve e se contradiz, e isso é meio que um 
caminho natural que a gente sempre achou e é até maneiro porque é 
um pouco mais orgânica a discussão do público com os temas. (Predo 
Croata, entrevista concedida em 23/08/2017)

As rodas são territorialidades de convivências plurais e, inclusive, abrigam aprendizados em 
situações de conflito de ideias, opiniões e práticas2. Podemos dizer que estamos diante de uma 
estética da existência, potência da vida dos sujeitos em oposição ao espaço urbano disciplinado 

2 É importante traçar a diferenciação entre conflito e confronto. O primeiro, o conflito, pressupõe a presença do 
outro como legítimo, e incorpora a diferença como expressão da existência. O segundo, o confronto, é negação da 
legitimidade do outro diferente, mobilizando a apartação e a negação da diferença, no seu limite, o extermínio do 
outro considerado ilegítimo
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pela propriedade privada e controlado pelo consumo mercantil globalizado, demarcando em seus 
movimentos performáticos a afirmação das existências de jovens, negros em sua maioria, residentes 
em periferias, subúrbios e favelas. 

Ah, irmão pode parar com isso. 
Eu vim da roça 
E quem é da roça não tem medo de pôr a mão na enxada
E é por isso que eu escancaro
Quem é da favela, irmão, tem a mão cheia de calo! 
(Rima de Mc Garcia)

Nesse sentido, criar territorialidades estéticas a partir de estilos discursivos/corpóreos é 
confrontar normativas homogeneizantes que suprimem os múltiplos outros e os definem enquanto 
perigosos para a vida em comum.  Quando sujeitos agem de modo orientado para transformar sua 
experiência sensível e combater as restrições à diferença, eles também abrem o debate sobre o 
motivo pelo qual alguns sujeitos são silenciados, invisibilizados e, até mesmo, exterminados3.  

Para Canevacci (2009), as representações plurais inovam a comunicação na sociedade justamente 
porque são compostas por sujeitos que refletem de dentro de suas próprias culturas. Esta inovação 
da comunicação só se faz possível devido aos sujeitos que criam culturas a partir de seus territórios 
de existência, uma vez que mobilizam experiências inscritas no cotidiano de construção de seus 
atos simbólico-existenciais que lhes são próprias de suas vivências e percepções de mundo. 

O sentido de “dentro da cultura” deve ser traduzido como corporeidade estética que vibra 
em encontros presenciais e virtuais de criação e afirmação de pertenças, cujo fundamento é a 
apropriação e uso do território. É nesta via que os conteúdos dos repertórios manejados pelos 
jovens, a visibilidade de suas vontades de potência na cena pública e sua condição de ser no/do 
mundo em seus estilos estéticos ganham força política na cidade.

Trata-se, portanto, da construção contínua de relações de intersubjetividade que inventam 
possibilidades outras de sociabilidades na cidade. Há, portanto, um catálogo vívido de múltiplas 
linguagens, estilos, tradições, convivências e inovações  de espaços populares como  narrativa 
imagética de outra cidade possível, emergindo com os reclamos de reconhecimento de lugares de 

3 O homicídio de jovens negros já deve ser considerado como prática de genocídio no Brasil. Dos 56.337 homicídios 
registrados no país em 2012, 30 mil eram jovens de 15 a 29 anos e 77% dos jovens mortos eram negros. Índice 
de Homicídios na Adolescência. IHA 2012. Orgs. Doriam Luis Borges de Melo, Ignacio Cano. Rio de Janeiro: 
Observatório de Favelas/ SDH/UNICEF/ LAV, 2014. Disponível para download em  http://prvl.org.br/.
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Rodas Culturais de Rima da Periferia Carioca: 
revisitando do Tanque às Vargens

As Rodas de Rima começaram a se destacar mais decisivamente na paisagem cultural urbana do 
Rio de Janeiro em 2010 (Alves, 2016), originando diversos coletivos e mais de uma centena 

de rodas hoje mapeadas. Como dissemos, as praças de favelas e de subúrbios foram as principais 
espacialidades a abrigar aqueles eventos reunindo jovens para rimar, dançar e cantar. Todavia, 
não podemos deixar de sublinhar a multiplicação das Rodas Culturais nos bairros da Zona Oeste 
Carioca. Segundo os depoimentos de Júlio César da Costa, fundador da ONG Onda carioca: 

As rodas nasceram meio que por acaso. A gente tem hoje um conceito 
da questão das rodas culturais. A gente se debruçou sobre o movimento, 
sobre o fenômeno, e hoje a gente construiu um conceito, mas elas 
começaram meio que por acaso como batalhas de MCs lá na Lapa e 
pela forma espontânea como acontecem os encontros, na rua, de graça, 
democrática. O movimento acabou se expandindo com muita rapidez, 
hoje são mais de 80 rodas na cidade, no estado são mais de 110. Existe 
um site, Arte de Rua e Resistência, que tem esse mapeamento e a 
importância para a cidade é enorme. (Júlio César da Costa, entrevista 
concedida em 04/07/2017)

Esse movimento ganha a Zona Oeste, especialmente com o protagonismo dos jovens. As Regiões 
Administrativas da Barra da Tijuca, Cidade de Deus e Jacarepaguá são expressões significativas do 

potência e sujeitos de direitos. 
Configura-se assim um novo universo de pontos de vista, versões de fatos, linguagens poéticas: 

repertórios de experiências afetivas, existenciais e estéticas. Agora com outras vozes, cores e ritmos 
de diferentes territórios que ganham cenas de envolvimento em/com dispositivos de visibilidade 
(Costa e Barbosa, 2016) que mobilizam pertenças culturais para redefinição de usos sociais da 
cidade, mesmo que sejam efêmeros e fugazes. 
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território em destaque, e da própria cidade.  Em nossa pesquisa foram inventariadas três Batalhas 
de Rap e quatorze Rodas Culturais atuando em diferentes territorialidades com condições diversas 
de organização e estrutura material. 

Em entrevistas em profundidade com produtores e autores de rodas culturais se observa um 
imenso empenho do fazer acontecer das celebrações. Muitas rodas iniciam com expressão de 
desejo dos seus autores de buscar encontro, de fazer fissuras com o cotidiano limitado de lazer e 
convivências lúdicas − além das impossibilidades e constrangimentos ao acesso a equipamentos 
culturais (econômicas, raciais, distâncias em relação a local de moradia e trabalho) – mais logo 
se dissolvem ou se tornam intermitentes devido às imensas dificuldades de realização, é o que 
demonstram os depoimentos a seguir: 

 (...) as rodas começam, aí o pessoal começa a produção e tal, mas 
passado um tempo como não é viável economicamente, não tem 
ingresso, não tem patrocínio, então o pessoal desanima por conta das 
dificuldades de pagar a manutenção de um som ou quando cria tensão, 
a gente tem um número muito grande de desistências e de rotatividade 
entre quem pega para fazer. O cara fica, faz três meses, aí desiste por 
causa de trabalho, por causa de família e aí vai outro e pega pra fazer, 
mas nunca fica a mesma pessoa pra fazer a gestão das rodas, quem fica 
mais é quem tem dinheiro pra pagar a estrutura; eu fiquei porque eu 
tinha um trabalho para pagar a manutenção do som, tirava dali. (Luiz 
Ernesto Ferraz de Barros Junior, entrevista concedida em 06/09/2017).

A nossa roda [a do Terreirão] não dá pra tomar como referência, porque 
justamente por ter o projeto da praça por trás ela já chega com uma 
infra, com uma respeitabilidade no território. Mas a gente também 
enfrenta quase os mesmos desafios que todas as rodas. O desafio da 
estrutura é um desafio grande, muitas rodas não têm estrutura, som 
e tal, aí dependem da boa-vontade de terceiros ou tira do bolso pra 
alugar e aí praticamente inviabiliza a roda. A parte de infraestrutura 
é importante, muitas rodas dependem de uma infraestrutura básica de 
som pra acontecer, às vezes ela não tem e aí para a roda. A roda nunca 
morre, a gente costuma falar que as rodas não morrem, elas ficam 
inativas, então elas seguem sem operar, voltam e ficam nessa, param, 
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voltam, isso é reflexo da resistência, da dificuldade de começar um 
trabalho desse. A questão da infraestrutura é um ponto importante. 
(Júlio César da Costa, entrevista concedida em 04/07/2017). 

As dificuldades enfrentadas implicam em inventar as existências nas condições possíveis, 
sobretudo para que as rodas aconteçam mesmo que com as limitações de perfomances estéticas 
completas de suas celebrações culturais: 

O que faz uma roda existir é o amor do jovem pela cultura hip-hop, 
acho que rola um encantamento porque é um movimento muito 
espontâneo. Hoje as pessoas conhecem mais como roda de rima. Por 
que é roda de rima? O hip-hop tem quatro elementos4, mas pra você 
viabilizar a realização dos quatro elementos tem um custo. A gente 
aqui tem os elementos, não nessa versão daqui, nós temos duas versões 
de roda, uma pequenininha, que é essa daqui, e a versão maior, que é 
a que acontece no container, no palco lá e tal, que é uma coisa mais 
estruturada, tem o grafite, tem o break e por aí vai. Como é caro a gente 
produzir os quatro elementos acabam que as rodas ficam mais focadas 
nas batalhas de Mcs e nos shows de rap, que bastam os microfones 
e as caixas de som, como está aqui hoje. Por isso que as rodas estão 
mais conhecidas como Rodas de Rima, basicamente a configuração 
dela é essa daí, show de rap e batalha de Mc. (Júlio César da Costa, 
entrevista concedida em 04/07/2017). 

A crítica à reduzida atenção às rodas culturais por parte do poder público é marcante, 
evidentemente esse desinteresse resulta do não reconhecimento das celebrações como significativas 
da criação cultural da cidade e do racismo institucional que se faz presente em relação aos seus 
autores que age como um filtro na aprovação de projetos ou mesmo para autorização dos eventos5.  

Mesmo os apoios mais imediatos e restritos em termos de oferta de recursos de financiamento 

4 DJ, MC, graffiti e o break.
5 Racismo Institucional é aqui definido como um conjunto de práticas de distinção de acesso a direitos por critérios 
raciais. Ordenado por relações de subjetividade que naturalizam relações de inferioridade de negros e de negras em 
relação a outros grupos sociais, notadamente os brancos, o Racismo Institucional reproduz desigualdades tanto no 
âmbito das esferas públicas como nas empresas privadas. 
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por parte do poder público podem significar muito para a continuidade das Rodas. É o que demonstra 
o depoimento de Pedro Croata:

Em 2014 eu inscrevi no primeiro edital, Ações Locais. E, em 2015, 
eu com o Vila fomos as primeiras rodas premiadas em edital. Nesse 
momento eu consegui comprar o meu equipamento, a gente pegava as 
coisas emprestadas do estúdio onde eu trabalhava e tudo mais. Quando 
a gente ganhou esse edital eu comprei o equipamento que botei de 
estrutura na Roda de Rima e pelo menos da minha parte o negócio 
deslanchou, eu usava esse material na roda cultural e como a gente 
conseguiu muita estrutura, visibilidade, uma abertura muito grande eu 
virei e pensei “tô com equipamento pra caramba” e fui dar uma força 
pra roda da Cidade de Deus, hoje em dia esse som que eu comprei lá 
em 2014/ 2015 ele faz a minha roda, que é a 4ª Under, eu atendo a 
Roda da Lapa, a Roda da Cidade de Deus, a Roda da Taquara, já atendi 
a Roda de Marechal Hermes. (Pedro Croata, entrevista concedida em 
23/08/2017).

Percebe-se então que mesmo um edital de pequenos aportes para projetos como o Ações Locais6  
permite uma impulsão significativa nas rodas de rima para além de um premiado, sobretudo com atos 
de compartilhamento solidário de equipamentos que são decisivos para o acontecer da celebração 
sociocultural. Por isso, como afirma Júlio César da Costa:

E elas [as rodas] são um movimento de resistência, porque não há 
apoio nenhum do Estado, da Prefeitura, e mesmo assim, com tanta 
resistência, elas não param de crescer, então eu acho que por isso que 
as rodas são importantes pra cidade, elas ressignificam o espaço, dão 
oportunidade pros jovens se expressarem, são uma forma dos jovens se 
revelarem como talentos e são uma forma deles se reunirem em torno 
de uma cultura engajada. (Júlio César da Costa, entrevista concedida 
em 04/07/2017). 

Por outro lado, a criminalização que tanto estigmatiza as rodas culturais são juízos de valor 

6 O Prêmio Ações Locais foi o primeiro instrumento de fomento da SMC orientado a realizadores não formalizados, 
capazes de ativar fluxos culturais em escala local nos diversos territórios da cidade, tendo como objetivo a democratização 
do acesso ao fomento público e a desburocratização da relação entre agentes culturais e a administração pública. 
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conservadores de agentes do Estado e da mídia hegemônica que não se sustentam diante de um 
olhar mais atento e não preconceituoso em relação a seus autores e atores. Na verdade, as rodas 
são territorialidades expostas à violência da polícia e aos grupos criminosos, fazendo com que as 
celebrações experimentem situações de repressão e constrangimentos permanentes: 

(...) o Estado trata o movimento de maneira clandestina. Hoje pra 
conseguir uma autorização pra fazer uma roda é uma coisa dificílima. 
Até ano passado nós tínhamos um marco regulatório bem claro em 
relação a autorização do município, temos um decreto, o 47013, que 
dispensa os alvarás das rodas, mas ele está vinculado a uma resolução 
que divulga o calendário das rodas, a localização e tal. É um decreto 
que depende dessa resolução – que é anual – pra acontecer. Esse ano, 
por exemplo, não tem resolução, ou seja, as rodas estão acontecendo 
sem autorização da Prefeitura, porque se você usa a lei do Artista 
de Rua não vale nada. Aí você cai, além da Prefeitura, tem que ter 
a autorização do Estado, dos órgãos de segurança, o decreto 44617 
determina que as rodas providenciem o “nada a opor” dos órgãos de 
segurança e aí é uma loucura, porque imagina só, um jovem favelado 
que quer fazer uma roda ele nunca vai bater na porta de um batalhão 
pra pegar um “nada a opor”, isso é pura ilusão, então acaba que a 
burocracia que hoje existe pra fazer uma roda a fragiliza, deixa a 
roda vulnerável porque quem produz roda não consegue atender a 
burocracia, seja em nível de Estado, seja em nível de Prefeitura. E 
o Estado não quer nem saber, ele chega, vê aglomeração de jovens e 
já quer explanar, já quer porrar... Os casos de opressão são milhares, 
desde quebra de equipamentos a porrada nos jovens e por aí vai. A 
gente está lutando muito pra mudar isso, estamos com algumas frentes 
de articulação política pra mudar a legislação, pra resolver também 
a questão da legalização em nível de Prefeitura, estamos atacando, 
não estamos parados não. (Por motivos de prevenção a possíveis 
represálias, o entrevistado não é identificado)

É uma luta, as rodas culturais sofrem muito, seja com a repressão 
policial, seja de milícia ou do próprio tráfico de drogas que de uma 
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forma ou de outra oprime a gente através da circulação de pessoas 
armadas, através de tiroteio que atrapalha o movimento. (Por motivos 
de prevenção a possíveis represálias, o entrevistado não é identificado)

O caso recente da suspensão da Roda Cultural da Taquara (31/10/2017), por motivos de (in)
segurança pública e descuido absoluto da praça por parte da Prefeitura é emblemático, como assinala 
a Carta Aberta  dos seu organizadores: 

NOTA SOBRE A SUSPENSÃO DA RODA DA TAQUARA.

Nós, da Roda Cultural da Taquara, depois dos acontecimentos de ontem (31/10), decidimos 
suspender por tempo indeterminado o evento semanal.
Temos como principal intuito e ideologia, propagar cultura no nosso bairro, que sabemos que é 
escassa.
Viemos através da Roda Cultural usar os elementos do Hip Hop para entreter e ocupar um lugar 
consideravelmente abandonado, mas depois dos acontecimentos de hoje, isso se torna inviável 
(Temporariamente, ou de vez).
À longo prazo, suspenderemos a Roda Cultural da Taquara por diversos motivos que não que 
infelizmente não compactuam com nossos ideais.
Para que isso não se prolongue até forças maiores e/ou casos extremos e fora do nosso controle, 
decidimos então, temporariamente não fazer a Roda Cultural da Taquara.
Nossa ideia é preservar e ocupar um lugar público com cultural, música, dança, grafite e arte em 
geral, além de fomentar os comércios locais.
Assim como a roda da Taquara, organizamos slams e o próprio cine Taquara, nesse sábado.
Brigas e drogas não representam a roda cultural da Taquara e nem nenhum outro movimento 
cultural que organizamos.
Agradecemos a todos que, nem que seja por um dia, tenha presenciado o movimento e também 
quem ficou feliz com uma atividade parecida na nossa área.

Cordialmente
Roda Cultural da Taquara
Resistência Poética
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Escavando o futuro a partir da periferia

Apesar das limitações de reconhecimento impostas, dos estereótipos e estigmas que se fazem 
presentes quando se trata das Rodas Culturais no conjunto da cidade, as formas organizativas 

e modos de mobilização inovadores se fazem presentes. Um dos destaques especiais, em nosso 
recorte espacial de estudo, é construção do projeto Praça do Futuro a partir da experiência com 
jovens da comunidade do Terreirão. Júlio César da Costa relata a iniciativa inovadora:  

(...) eu sou fundador da Onda Carioca, que é uma ONG, tem quase 10 
anos de existência e de quatro anos para cá, a gente está no Terreirão 
(desde 2011), mas de quatro anos pra cá, (de 2012/2013), a gente 
vem desenvolvendo um trabalho chamado Praça do Futuro, que é um 
novo conceito de praça (...) onde a gente adota a praça e tem o desafio 
de transformar a praça num polo de educação, cultura, lazer para o 
entorno, para população do entorno. A gente ocupa a praça de maneira 
permanente e começa o trabalho de ressignificação, de diálogo com 
a comunidade do entorno e recuperação do espaço. A gente vinha 
tentando buscar uma forma de acessar os jovens do Terreirão, da 
comunidade. Estava superdifícil acessar. Foi quando em 2014 a gente 
descobriu o movimento das rodas. A gente tinha uma necessidade de 
revitalizar a praça na parte de infraestrutura de lixeiras e tal. Aí a gente 
bolou um evento de Hip-Hop e convidamos diversos grafiteiros e esses 
grafiteiros fizeram uma performance em latões e esses latões viraram 
os latões de lixo da praça. Isso gerou notícia e tal e aí foi feito uma 
espécie de roda cultural e o evento deu super certo e a gente viu ali no 
evento o grande poder das rodas de aproximação dos jovens: A gente 
começou então a discutir com o grupo que organizou esse evento de 
que maneira a gente poderia começar uma roda cultural na praça. A 
gente foi conversando com um, conversando com outro, formando 

Estamos diante de processos mais gerais de restrição e constrangimento da reunião de pessoas 
em espaços comuns que operam a negação da dimensão pública de praças, esquinas e ruas, afetando 
a todos nós e não somente aos ativistas das rodas culturais.  
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um coletivo, dando início em março/fevereiro de 2015 a roda do 
Terreirão. Então a minha trajetória é uma trajetória de empreendedor 
social através da Onda Carioca, da Praça do Futuro e a Roda do 
Terreirão é um projeto dentro da Praça do Futuro, que faz parte do eixo 
cultural, nós dividimos/ organizamos os projetos em eixos temáticos, 
cultura, esporte e tal e a Roda do Terreirão ela se encaixa no eixo de 
cultura da Praça do Futuro. Ela hoje nem é mais só uma roda cultural, 
ela se transformou em uma plataforma hip-hop de comunicação 
comunitária, de educação e uma série de outras atividades. Foi assim 
que eu comecei no movimento das rodas culturais, tentando buscar 
uma aproximação e hoje, dois anos e pouco de movimento cultural, de 
roda, o nosso relacionamento com o jovem mudou completamente, é 
outro relacionamento. Os jovens estão muito mais pertencidos à praça, 
nossa comunicação mudou muito, a gente tem um canal totalmente 
aberto, se fala muito, os jovens estão cada vez mais se apropriando 
da roda, então ela foi um projeto importantíssimo pra gente porque 
justamente foi o que permitiu que a gente acessasse a juventude. (Júlio 
César da Costa, entrevista concedida em 04/07/2017).

A experiência em pauta também é reveladora da construção participativa de gestão e produção 
não só de eventos, mas do projeto como um todo. Assim se combina o envolvimento dos jovens e de 
organizações da sociedade civil na ousadia de criar uma política para inventar compartilhamentos 
plurais e afirmar espaços públicos de convivências:

A participação foi isso. Eu, como uma liderança aqui da Onda Carioca 
identifiquei essa possibilidade, a ONG abraçou o coletivo, porque 
é uma gestão colaborativa, a ONG participa da gestão junto com o 
coletivo, então é uma coisa meio que todo mundo meio que fazendo 
junto à coisa acontecer. Mas pelo fato de acontecer na nossa praça, a 
gente tem um papel de liderança que tem que ter, não tem jeito, a gente 
tem responsabilidades perante o entorno, perante a prefeitura, então 
acaba assumindo esse papel de liderança, mas é uma gestão o mais 
colaborativa possível, bem horizontal e está fluindo. (Júlio César da 
Costa, entrevista concedida em 04/07/2017).
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A organização em processos colaborativos e participativos permitiu também o estabelecimento 
de novas relações com o poder e agentes públicos, traduzindo maior respeito e consideração às 
edições das rodas e ao próprio projeto Praça do Futuro. Assim, a experiência em tela é demonstrativa 
da possibilidade de desenvolvimento local (em pleno sentido social do desenvolvimento) quando 
se mobiliza, nas palavras de Zaoual (2006), sítios de pertencimento. De fato, a Praça do Futuro 
é uma tradução popular e orgânica de qualidade para pensar a cultura e arte no campo de uma 
política democrática de cidade, sobretudo quando leva em consideração pessoas e territórios no seu 
processo de elaboração e execução. E, desta rica iniciativa em um local periférico da cidade, como 
o Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, se difundiu inventividades de associação organizada de 
rodas, cujo exemplo maior é a Ligas de Rodas Culturais:

A roda depende do material humano, de pessoas engajadas, se não 
tiver alguém engajado... A diferença de roda pra um evento é que a 
roda é um encontro periódico, você tem que ter muito compromisso, 
não adianta fazer uma roda hoje e outra dois meses depois. O público 
não vai vir, tem que saber que aquilo é uma roda, que está sempre 
acontecendo, cada vez mais investindo, profissionalizando a roda que 
aí eles levam a sério, aí eles vem. Acho que tem que ter um grupo forte, 
unido, engajado pra poder fazer a roda acontecer. A infraestrutura – 
equipamento de som básico – e uma boa articulação com os órgãos 
púbicos pra conseguir fazer uma roda sem problemas. A gente aqui tem 
uma articulação boa com Prefeitura, Batalhão, então nossa roda ela 
tem uma “blindagem” por conta do projeto da Praça do Futuro, mas a 
maioria das rodas não tem essa situação. O projeto da Praça do Futuro 
dá essa sustentabilidade pro movimento aqui da Roda do Terreirão, 
então a gente acredita que é necessário fazer, o movimento é muito 
fragmentado, as rodas se falam muito pouco, elas tem que se falar 
mais, elas estão se falando mais agora, eu sou o cara que está puxando 
tudo isso, criamos uma liga na Zona Oeste, somos 20 rodas unidas 
em torno dessa liga, tem um estatuto com objetivos claros, tem um 
código de ética para gestores, tem princípios, toda uma governança da 
Liga, a gente criou esse conceito do que que é roda cultural, encontro 
comunitário do hip-hop gratuito, tem todo um conceito bonitinho lá. 
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A construção da Liga é também enfatizada por Luiz Ernesto Ferraz de Barros Junior como 
possibilidade criação de enlaces entre Rodas e para o fortalecimento das lutas por reconhecimento 
de sua importância artística e cidadã: 

A Liga surgiu do querer continuar, querer ter uma unidade das rodas 
culturais, seria como se fosse um sindicato das rodas, no melhor sentido 
da palavra sindicato. Uma união em que as pessoas fossem para trocar 
ideias, trocarem experiências, As rodas foram tomando seriedade mais 
recentemente, desde julho do ano passado foi a primeira audiência 
pública na Zona Oeste em torno das rodas, foi uma representatividade 
perante o Poder Público, ter entrada, ter diálogo com as autoridades, 
foi uma evolução não só da Liga, mas do movimento como um todo. 
Hoje somos mais ou menos 60 rodas no Estado do Rio de Janeiro, 
tem roda em Campos, em Macaé, Angra dos Reis, Itacuruçá, Barra do 
Piraí (...) (entrevista concedida em 06/09/2017).

A Liga em construção assegura a ampliação de escala territorial da política das Rodas em 
termos de seu conceito de cultura e de seu papel social em relação ao uso público da cidade: 

A roda, de acordo com a Liga, ela tem uma visão de transformação do 
território justamente porque a roda traz essa visão politizada da coisa 
e a gente quer aproveitar essa visão para engajar esses jovens também 
dentro de lutas populares no seu território, esse é um desafio enorme. 
Claro que hoje é difícil fazer isso porque as rodas já acontecem na 
maneira de resistência. Você sair da resistência, trabalhar com mais 
estrutura pra depois pensar mais o território é um processo que não 
sei nem quando, difícil, mas a gente tem esse olhar de futuro. A minha 
visão de futuro é esse modelo que está aqui. Rodas adotantes de praças 
assumem praças e transformam as praças em espaços de gestão do 
território através de vários trabalhos, é isso que a gente faz aqui no 
Terreirão.

Há muitos desafios postos para afirmação das Rodas Culturais como vivência artística 
e principalmente como experiência de usos compartilhadas da cidade. Esses desafios são, para 
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o rapper Zulu, acrescidos da necessária ampliação da participação de outros criadores e estilos 
estéticos da periferia nas Rodas Culturais:

A maior dificuldade da roda cultural hoje é propagar a cultura. Roda 
cultural não é só rap, hoje em dia a gente vê muito rap, só rap, nunca 
vi aqui no Rio de Janeiro outros estilos musicais a não ser rap. Em 
algumas rola o reggae e tal, mas as ações culturais da favela num 
todo, como funk, pagode, samba, que também são culturais não 
são efetivadas dentro das rodas culturais e existe certo bloqueio da 
galera que já faz de implementar esse estilos musicais à roda cultural 
por medo de perder essência, espaço ou até mesmo fator grana pra 
realização do projeto das rodas ao mesclar os estilos.

A posição crítica e propositiva de Zulu ilumina a necessidade de incorporação de outros sujeitos 
(e outros públicos participantes) com o devido respeito às diferenças de estilos e de narrativas 
estéticas, porém ampliando espaços de encontros de repertórios, desejos e visibilidades de jovens 
de favelas, subúrbios e periferias da cidade. E, como afirma Nabrisa, mestra de cerimônia, há 
outro desafio de participação nas Rodas Culturais em seu sentido e proposta democrática radical de 
representatividade das juventudes de origem popular: 

Eu sempre tive um sonho de ser eu e falar o que eu quiser e no rap 
eu encontrei a liberdade de expressão. Meu nome é “Nabrisa”, tá 
ligado? É meu nome de trás pra frente, Sabrina, e eu não quero ser 
mais uma Anitta, pra que eu vou ser mais uma Anitta se eu posso ser 
a Nabrisa? Independente de crença, cor, eu quero fazer a diferença. 
Eu me sinto tipo um leão na jaula, preso, mas eu faço rap com a alma, 
sabe? Eu acho que os caras deveriam dar mais espaços pras minas, 
saca? Meu contato com o hip-hop é profundo, é mandar o papo reto 
mesmo, pregar o amor, falar sobre Cristo e que tenha humildade 
nesses menores, porque está faltando, está na maior guerra de ego e 
às vezes se esquecem de passar um bagulho que edifica o próximo; eu 
queria muito pegar o microfone, mas como eu não tive oportunidade 
vou tentar soltar uma poesia no final, mas quando esse jogo virar eles 
que vão me chamar pra rimar, não vou precisar nem pedir. (Entrevista 
concedida em 04/07/2017).
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Considerações para seguir em frente

Apesar dos estereótipos da pobreza e dos estigmas da violência que ainda marcam as favelas, 
subúrbios e periferias urbanas, é inegável o reconhecimento da riqueza de suas expressões 

estéticas e modos significativos de apresentar (e afirmar) a sua pluralidade cultural. Embora não 
sejam marcadas por uma elaboração nos padrões dominantes de cultura, a constelação cultural 
elaborada nas favelas gera produções estéticas individuais e coletivas que permitem a construção 
de complexas redes de sociabilidade em territorialidades de convivências plurais. 

As rodas culturais são expressões de como os (e as) jovens de espaços populares inventam 
suas narrativas estéticas de ser e estar no mundo, provocando a construção de outros horizontes de 
significado para seus territórios de morada e para a cidade. Entra na cena urbana um conjunto de 
sujeitos e práticas criativas em suas cores grafitadas, suas sonoridades multiplicadas, seus bailados 
de corporeidades e suas memórias figuradas em cenas de pertenças em movimento. Estamos diante 
do que denominamos de culturas de periferia; uma construção de relações de intersubjetividades 
que desejam outras formas e outros conteúdos de sociabilidade. Como afirma um dos entrevistados 
em nossa pesquisa:

(...) Hoje são 80, teria 300 rodas espalhadas, isso com certeza, o que 
não falta é um jovem querendo fazer uma roda perto da sua casa, os 
jovens vem lá de Santa Cruz pra ver a roda aqui, tem gente de outros 
municípios pra ver a roda aqui, eles se movimentam muito, é um 
fenômeno que gera essa mobilidade. É só você ter uma infraestrutura 
básica para oferecer pra roda que eu tenho certeza que vão ter vários 
grupos querendo abraçar. (Júlio César da Costa, entrevista concedida 
em 04/07/2017).

O enunciado abraço às Rodas Culturais vem sendo construído nas relações de pertença, amizade 
e solidariedade de seus próprios protagonistas. São eles que, na verdade, vem demonstrando 
criatividade e perseverança para invenção de formas organizativas e modos de realização que 
fazem de eventualidades espaço-temporais de encontros uma das ricas referências do significado da 
cultura e da arte no contemporâneo. Suas narrativas estéticas são produtos genuínos para reconhecer 
e afirmar os direitos plenos de juventudes das periferias do Rio de Janeiro, assim como de outras 
metrópoles brasileiras. Por outro lado, seus modos criativos de construir convivências em praças, 
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ruas e esquinas, demonstram que os jovens não querem ser encerrados em aprisionamentos de fala 
e presença no espaço urbano. Convocam, portanto, o Direito à Cidade como forma superior de 
existência cidadã:

O direito à obra (à atividade participante) e o direito à apropriação 
(bem distinto do direito à propriedade) estão implicados no O direito 
à cidade se manifesta como forma superior dos direitos: direito à 
liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar 
direito à cidade. (H. Lefebvre, O Direito à Cidade p.134)

H. Lefèbvre (2001) sublinhava, em O Direito à Cidade, que a arte possuía o papel de (re)
encantar a cidade, tornando-a uma obra aberta, coletiva e una em suas diferenças, expressando uma 
relação orgânica entre o coletivo e o individuo, entre a estética e o espaço, na conquista de uma vida 
urbana renovada e transformada. É justamente nesse sentido que as Rodas Culturais demonstram 
ser um referencial fundamental para elaboração e execução de políticas públicas democráticas de 
cultura, especialmente as que possam ser capazes de efetivar direitos à criação e fruição cultural 
em construção pelos jovens marcados por estigmas sociais e preconceitos raciais. E, quando se 
trata de bairros em periferias urbanas, como o da Zona Oeste, a democratização de investimentos 
e apoio às inventividades estéticas deve reconhecer o significado sociopolítico de sua potência 
de sociabilidade e sua exigibilidade de direitos, sobretudo para efetivar as mudanças que a nossa 
sociedade tão desigual ainda insiste em adiar. 
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A cultura bate-boleira e sua 
economia (in)visível na Baixada de Jacarepaguá

Monique Bezerra da Silva1

Introdução

Este capítulo é fruto da pesquisa realizada no âmbito do Projeto Culturas de Periferias 2 por 
meio da qual foram mapeadas 168 turmas de bate-bolas e bate-boletes na região que compõe 

a Baixada de Jacarepaguá. Foi nossa intenção apresentar com a maior riqueza de detalhes os 
processos que originam e consolidam a cultura bate-boleira urbana, apesar de seu recorte territorial 
de investigação. 

É importante acrescentar que o desenho metodológico adotado neste estudo abrigou inventários 
netnográficos2 com observação não participante na rede social Facebook. Esses instrumentos não 
convencionais de pesquisa permitiram, posteriormente, a realização de entrevistas em profundidade 
com interlocutores devidamente selecionados e vistas técnicas a turmas identificadas. 

O universo rico e plural visitado não seria possível sem a preciosa colaboração do “Planeta 
Bate-bola”, da turma “Animação Jpa” e da turma “Os Crias de Jpa”. Graças a eles, conseguimos 
finalizar o mapeamento inédito de turmas de bate-bolas e bate-boletes na região.

Em primeiro lugar, a pesquisa contextualiza, de forma sucinta, as dinâmicas que envolvem 
a cultura bate-boleira, desde a incógnita que envolve a história do surgimento dos foliões até os 
desdobramentos do cenário contemporâneo, como o surgimento das turmas femininas e suas formas 
de organização. 

Nosso estudo apontou indícios de que é possível potencializar a economia (in)visível promovida 
por essas culturas de periferia, que promovem um outro modo sociocultural de desenvolvimento 
em seus territórios.

1 Bacharel em Produção Cultural pela UFF. Mestre em Engenharia de Produção pela Coppe/UFRJ. Coordenadora 
executiva do Projeto Culturas de Periferia 2.
2 Netnografia é uma metodologia para estudos na internet (HINE, 2000), sendo um método interpretativo e investigativo 
para o comportamento cultural e de comunidades online (KOZINETS, 1997). O neologismo “netnografia” 
(nethnography = net + ethnography) foi originalmente cunhado por um grupo de pesquisadores para descrever um 
desafio metodológico: preservar os detalhes ricos da observação em campo etnográfico usando o meio eletrônico para 
“seguir os atores” (BRAGA, 2001, p. 05). 
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Entre o terror e a arte: 
os protagonistas do carnaval da periferia carioca

O carnaval carioca é considerado o maior carnaval do mundo e a principal festa do calendário 
fluminense. De um lado, milhares de foliões aproveitam os blocos de rua que tomam conta da 

cidade. De outro, os suntuosos desfiles na Marquês de Sapucaí, atraindo turistas do mundo inteiro. 
Porém, há um “outro” carnaval não midiático, mas que também mobiliza centenas de pessoas 
anualmente nas periferias da cidade: as turmas de bate-bolas.

Não se sabe ao certo sua origem, não há nada que se possa provar em relação a isso. Há relatos 
de que os bate-bolas surgiram a partir da observação do povo em relação ao carnaval promovido 
pela burguesia carioca quando esta tentava afrancesar o carnaval com as roupas de clowns. Uma 
das versões mais conhecidas é de que a fantasia teria influência dos alemães que construíram o 
Hangar do Zeppelin, situado em Santa Cruz, na década de 1930. Os alemães se vestiam de palhaços 
e colocavam máscaras de tela de arame com cabelos de algodão. O nome Clóvis teria relação com a 
palavra clown (palhaço). A fantasia teria se popularizado na Zona Oeste com a ajuda do Matadouro 
de Santa Cruz, pois o mesmo fornecia as bolas, que, na época, eram bexigas de boi, secas ao sol e 
ensebadas antes de serem utilizadas. Porém, com o fechamento do matadouro, as bolas de plástico 
entraram em cena. Os Clóvis mascarados arremessavam as bolas ao chão, repetidamente, a fim de 
assustar as pessoas com o barulho. Tal gesto os caracteriza e os nomeia até hoje.

BEXIGAS DE BOI USADAS COMO ADEREÇO DOS BATE-BOLAS.
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Considerando que há registros sobre os bate-bolas em ilustrações, crônicas e canções desde 1920 
e que o Hangar do Zeppelin começou a ser construído em 1934, é possível dizer a primeira versão 
citada anteriormente seria a mais provável, uma vez que também existia carnaval em Portugal, 
exportado para as colônias por volta de 1723, tendo como característica pessoas mascaradas que 
aproveitavam o anonimato para “tirar sarro da cara dos outros”. Tal gesto é semelhante ao dos 
Clóvis antes dos anos 90, por isso a hipótese de que há uma grande possibilidade de herança. 
(FALCÃO, 2016, p. 65).

Atualmente, os bate-bolas possuem cores florescentes, roupas que brilham no escuro, efeitos 
espelhados nas roupas, nylon, espuma, entre outras coisas que tornam as fantasias cada vez mais 
imponentes. Foliões mascarados, vestidos de macacão, bolero, luvas, meiões e empunhando bexigas 
e sombrinhas, se empenham durante um ano inteiro na produção carnavalesca. 

Segundo Valadão (2008, p.54), “as turmas de bate-bolas são grupos de indivíduos que partilham, 
em maior ou menor escala, de identidades coletivas”. Tal processo de formulação de uma identidade 
coletiva se baseia na escolha de referenciais simbólicos, tais como, o nome, os hinos, os lemas, o 
bandeirão, entre outros. Em relação aos nomes, não há critérios para a formulação. Com isso, 

PINTURA DO MURO DAS TURMAS ESQUADRÃO E ESQUADRETES.

percebe-se que há turmas que, por 
desconhecerem outras turmas de 
outras regiões, acabam repetindo 
nomes. No caso da Turma Animação, 
a palavra “original” passou a compor 
a nomenclatura, para diferenciar 
de outras possíveis novas turmas 
homônimas.

Cada turma possui um líder, 
isto é, a pessoa responsável pelas 
tomadas de decisão do tema de cada 
ano, da organização das festas e 

saídas, bem como a tradicional pintura dos emblemas nos muros situados na região onde residem. 
Os temas geralmente estão relacionados com personagens como super-heróis, desenhos animados 
ou até mesmo filmes.

As turmas saem geralmente no sábado ou no domingo de carnaval, quase sempre no fim do dia, 
com direito a show de fogos de artifício. Antigamente, as turmas saíam ao som de marchas. Hoje, 
sempre ao som de funk, são aguardados por uma aglomeração de moradores que anseiam em ver as 
fantasias, confeccionadas em absoluto sigilo durante um ano inteiro e sentir o perfume que elas exalam. 
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DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DA SAÍDA DAS TURMAS SENSAÇÃO E SENSACIONAIS.

A tradição das turmas de bate-
bolas motivou a Prefeitura, em 2012, 
a declará-los Patrimônio Cultural 
Carioca, a partir do Decreto n° 35134 
de 16 de fevereiro de 2012. Segundo o 
decreto, os Bate-bolas são personagens 
típicos do carnaval carioca que 
representam a alegria e a irreverência 
dos festejos da população suburbana, 
bem como “sua capacidade de produzir 
uma manifestação de caráter tradicional 
e ao mesmo tempo renovador”.2

Os bate-bolas são, de fato, ícones 
da periferia carioca, predominantes 
nas Zonas Norte e Oeste. É possível 
identificar turmas também na Baixada 
Fluminense, mas não há ainda um 

2  Decreto nº 35134. Disponível em: 
  www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4368015/4108329/17DECRETO35134GruposdeFolioesCarnavalescosdenominadosClovisouBatebolas.pdf.            
Acesso em: 12/12/2017.
3  Os bate-bolas, a cor da periferia do Rio. Disponível em:
  https://brasil.elpais.com/brasil/2017/02/27/album/1488225410_083381.html#foto_gal_2  Acesso em: 12/12/2017.

mapeamento oficial à nível municipal e/ou estadual. Há relatos de que existem entre 400 e 700 
grupos. Em Marechal Hermes, bairro considerado como “berço” dos bate-bolas, em um espaço de 
menos de um quilômetro, saem oito grupos diferentes.3

   Em “Carne e Pedra” (1996), Richard Sennet descreveu o modo relacional entre as experiências 
das pessoas e seus próprios corpos com os suas experiências em lugares da cidade, apontando 
como a forma dos espaços urbanos deriva de vivências corporais singulares de cada povo. Nesse 
sentido, podemos assegurar que periferias como expressões da experiência urbana são, por sua vez, 
territórios convidativos às experimentações e desafios, com dinâmicas pulsantes que compõem uma 
complexidade construtiva relacional, recombinando os sentidos de convivência social.

Acreditamos que a cultura se constrói dos movimentos relacionais entre os indivíduos e com a 
experiência de realização da vida, ressignificando os sentidos do ser-no-mundo. A diversidade e a 
pluralidade marcam a corporeidade da cultura, promovendo possibilidades relacionais simbólicas, 
além da presença de variadas conexões de sociabilidade. 
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Embora a uniformização da vida cultural enfraqueça a convivialidade e a inventividade nos 
modos relacionais, atualmente as variáveis das novas demandas da produção cultural, sobretudo 
as de base comunitária, surgem com premissas em outros valores. Com a imposição do uniforme, 
os agentes culturais locais buscam o empoderamento e potencializam suas ações contribuindo para 
um “outro” desenvolvimento em seus territórios, tendo como característica uma nova demanda 
por diálogos e encontros. Temos então um diálogo de sentidos e práticas que valorizam os sujeitos 
sociais, suas histórias e suas culturas, com base no saber local, construído em conformidade com o 
próprio território, que caracterizam o chamado desenvolvimento situado. 

É possível perceber que o carnaval tradicional da periferia surge como uma nova demanda de 
produção cultural de base comunitária, na contramão do tradicional e uniforme carnaval de blocos 
de ruas e escolas de samba. Um “outro” carnaval, que provoca um “outro” desenvolvimento, como 
será visto a seguir.

O surgimento das turmas no território

Situada entre o Maciço da Tijuca e o Maciço da Pedra Branca, a Baixada de Jacarepaguá é uma 
região histórica, com ocupação iniciada ainda no século XVII. Atualmente, a região se divide 

em três Regiões Administrativas: Barra da Tijuca, Cidade de Deus e Jacarepaguá.
A história das turmas de bate-bolas no território é recente, tem origem na década de 1990, 

aproximadamente. Os moradores compravam fantasias de outras turmas da Zona Oeste, sobretudo 
de Marechal Hermes, onde já haviam dezenas de turmas: 

Daí começou essa trajetória, algumas turmas começaram a se formar 
em Jacarepaguá. Eu não fiz parte da fundação das turmas, eu comprava 
bate-bola nessa época. Jacarepaguá, até 1999, era muito grande o 
número de pessoas que compravam bate-bola para sair, compravam 
de outras turmas. Até o ano de 1999 Jacarepaguá era composto por 4 
turmas. De 2000 a 2005 esse número já foi para 15 turmas. (Luciano 
Guimarães, entrevista concedida em 03/10/2017).

Segundo Luciano, foi a partir de 2015 que houve um aumento significativo de turmas em 
Jacarepaguá: 

Na minha área existiam 3 turmas (...) só da minha, com 12 anos, saíram 
15. E eu não tenho 15 inimigos, tenho 15 amigos que frequentam a 
minha casa, são ex-componentes meus e hoje são líderes de turma. Me 
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respeitam, pedem diversos tipos de coisas e opiniões. Tudo continuou, 
só a farda que é diferente. (Luciano Guimarães, entrevista concedida 
em 03/10/2017).

O sentido de pertencimento é um ponto que merece destaque na cultura bate-bola. É possível 
perceber tal fato com base na teoria dos sítios simbólicos de pertencimento de Hassan Zaoual 
(2006). O homo situs é o homem situado/enraizado, um sujeito histórico que possui conexão com 
suas próprias raízes socioeconômicas e simbólicas, empreendendo sua prática social a partir do 
sentido de pertencimento e territorialidade, com uma necessidade de se integrar plenamente em sua 
coletividade e em sua história: 

“O que me prendeu no bate-bola foi o prazer de fazer parte do grupo, 
porque quando você via a turma chegando não era igual a gente. A 
gente era tudo misturado, cada um comprava de uma turma. A gente 
era o astro-rei, mas quando chegava a turma parecia que chegava 
um carro do ano e você estava de bicicleta, então teu sonho era fazer 
parte de uma turma”. (Luciano Guimarães, entrevista concedida em 
03/10/2017).

Para Zaoual (2003) é crescente o número de pessoas que identificam a ânsia de crer e de se inserir 
em locais de pertencimento, buscando a proximidade como garantia a esse sentido de pertencer. Em 
relação ao sítio, ele é, antes de tudo, uma entidade imaterial invisível que impregna secretamente os 
comportamentos individuais, coletivos e todas as manifestações de uma dada região (ZAOUAL, 2008). 

Os foliões de Jacarepaguá começaram então a formar turmas. Pagavam outras pessoas de fora 
para criar suas fantasias:

“Eu fiz parte de duas turmas pioneiras de Jacarepaguá e em um ano 
onde muitos amigos meus não tinham dinheiro para fazer a fantasia, 
nós fizemos a nossa. Nosso lema era transformar o lixo em ouro, uma 
fantasia barata para que pudéssemos sair. Aí, em 2006, nasceu a Turma 
Animação, a turma que hoje faço parte da liderança. Somos uma equipe 
maravilhosa, sem equipe não existe”. (Luciano Guimarães, entrevista 
concedida em 03/10/2017).

Zaoual (2003 e 2006) ressalta a importância do homo situs, enquanto habitante dos sítios 
simbólicos de pertencimento, na sua capacidade de condução autônoma da vida. Em consonância 
com a cultura local, o sítio estrutura as dinâmicas organizacionais locais:
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“Minha vida encontrou os bate-bolas quando eu ainda era criança. Via 
no carnaval e ficava louco. Comecei usando bate-bola usado porque 
não tinha condições de comprar uma fantasia do ano (...) reuni uns 
amigos que gostam de bate-bola e fizemos a nossa turma, Os Crias 
Jpa. Estamos indo para o segundo ano da turma”. (Maykel Marinho, 
entrevista concedida em 04/09/2017).

DIVULGAÇÃO DA SAÍDA DA TURMA OS CRIAS JPA

Antes de criarem a 
própria turma, os integrantes 
da Os Crias Jpa saíam em 
outras turmas de outros 
bairros. Como moravam 
no mesmo local, decidiram 
então montar uma turma só 
com moradores do Conjunto 
Parque Carioca4. Percebe-
se a força advinda do 
território nesse contexto de 
multiplicação das turmas e 
o sentido de pertencimento.

Raiz x Nutella: Bate-bola “gourmetizado”?

Tomando como exemplo o meme “Raiz x Nutella”, que segue a lógica de que tudo que é 
considerado “raiz” é autêntico, legítimo e/ou original, e tudo que é considerado “Nutella” 

é considerado “gourmetizado”, superficial ou sem essência, serão apresentados neste tópico as 
tradições mantidas desde os primórdios e as inovações das novas gerações. 

4  Conjunto habitacional construído através do programa federal Minha Casa, Minha Vida, que abriga, em sua maioria, 
ex-moradores removidos da Vila Autódromo. 
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“Bate-bola não usava sombrinha, era porrete, martelinho. Bate-bola 
não tinha casaca, era bolero, maestrinha. Bate-bola tinha chapelão, 
cabelo duro, hoje em dia temos topete liso”. (Luciano Guimarães, 
entrevista concedida em 03/10/2017).

Com o objetivo de superar outros grupos, a reinvenção permeia as turmas anualmente. O 
acirramento da rivalidade entre os grupos levou à busca pela sofisticação das fantasias, como forma 
de afirmação e competitividade. O sapato é um elemento muito importante para os bate-bolas. Há 
turmas que investem na fabricação dos sapatos customizados e outras investem cerca de mil reais 
em tênis de grife, por exemplo, disparando o preço total da fantasia. Muitos deles desfilam com os 
tênis ainda com a etiqueta. No entanto, o objetivo maior é ter a fantasia mais bonita, eis a essência 
da competição:

“Eu, particularmente, sinto a falta do simples, não que não seja bonito, 
mas acho que a essência de toda a cultura está na simplicidade da 
fantasia. Hoje, com tantas inovações, ao meu ver, descaracterizaram 
um pouco o bate-bola. Acho que mais as turmas de bola e bandeira do 
que de sombrinha. Muitos dão mais importância ao tênis caro do que 
o principal, que é a fantasia”. (Claun/Planeta Bate-Bola, entrevista 
concedida em 03/10/2017).

Havia regras de “antigamente”, como por exemplo, as fantasias das turmas de sombrinha eram 
com desenhos animados ou tema de criação própria. As fantasias das turmas de bola e bandeira 
tinham como característica algo mais voltado para causar sustos nas pessoas: 

“Hoje em dia se vê pouco, não existe muito essa regra, embora 
continue na cabeça de alguns que o certo é esse. (...) Bate-bola anos 
90 você tinha o tema e em cima dele você trabalhava um pouco, você 
já tinha um padrão de fantasia, a maioria era liso, os bola e bandeira 
eram listrados”. (Claun/Planeta Bate-Bola, entrevista concedida em 
03/10/2017).

Segundo o responsável pela página Planeta Bate-bola, é possível dizer, de acordo com a fala, 
que a Turma Animação faz parte da categoria “raiz”:
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“Não puxando o saco do Luciano, e ele sabe que não sou disso, mas o 
bate-bola da Animação foi um espetáculo, tudo dentro do tema, cada 
detalhe, cada combinação de cores, enfim, tudo”. (Claun/Planeta Bate-
Bola, entrevista concedida em 03/10/2017).

A internet acaba sendo uma grande aliada das turmas em relação a mobilização e divulgação 
de suas atividades. A página Planeta Bate-bola, por exemplo, foi criada com o intuito de unir as 
turmas e possibilitar a formação de redes entre elas, sobretudo documentar a história de cada turma, 
reunir fotos das saídas anuais de cada uma, divulgar os eventos promovidos periodicamente. A 
página chegou a atingir seguidores em outros estados e países. Há seguidores do México, Portugal, 
Angola, EUA, Holanda e Espanha. Muitos entram em contato com interesse em saber mais sobre 
a cultura bate-bola. Muitos turistas chegam a comprar fantasias para levar para seus países. No 
Brasil, Brasília se destaca nesse cenário. Porém, os foliões de lá compram suas fantasias aqui no 
Rio de Janeiro. O mesmo ocorre em estados como Minas Gerais e Bahia:

“Nos tempos antigos as turmas não tinham tanta proximidade que hoje 
em dia tem. A facilidade de tudo isso realmente foi a entrada na era 
digital. Em compensação os coretos, que hoje a maioria são extintos, 
concentravam uma multidão de turmas, que por mais que tivessem 
rixa de vaidade, estavam todas juntas”. (Claun/Planeta Bate-Bola, 
entrevista concedida em 03/10/2017).

Há também uma grande crítica por parte da falta de criatividade das turmas, segundo Claun:

“Hoje o pessoal tem preguiça de pesquisar sobre, tanto que criei um 
tópico uma vez falando disso, pois temos tantas coisas a homenagear, 
tantos temas bons, mas sempre o pessoal vem repetindo mais e mais. 
Acho que tudo é uma questão de sentar e pesquisar. Sem contar também 
turmas que botam um tema e não sabem história, não pesquisam 
nada sobre o que eles vão por.” (Claun/Planeta Bate-Bola, entrevista 
concedida em 03/10/2017).

Em relação a isso, Claun cita como exemplo o fato de turmas terem colocado Hitler no enredo, 
com suástica no macacão, sendo que os foliões, em sua grande maioria, são negros.

Ainda em relação ao bate-bola “raiz”, Claun acredita que a paixão e o amor da “velha guarda” 



63

é o que sustentam a tradição, que poderia 
correr o risco de entrar em extinção, 
segundo ele. Outro fato é a realização 
de eventos para o fomento do carnaval, 
não somente limitado à confecção das 
fantasias. Eventos como festas, torneios 
de futebol e churrascos são realizados 
periodicamente pelas turmas, a fim de 
arrecadar fundos e promover a interação 
entre os componentes, como também, 
recrutar novos foliões. Há quem considere 
os eventos como sendo comerciais, 
visando somente o lucro. Há também os 
que acreditam que as festas é uma forma de popularizar e disseminar ainda mais a cultura, atraindo 
um público maior. 

“Estariam os mais antigos levando a cultura, como sempre foi. Os novos 
estariam fazendo outras paradas. Não todos, claro, mas creio que uma 
grande maioria não estaria nesse meio, se não fossem a quantidade de 
festas durante o ano. O cara que paga não tem a obrigação de meter a 
mão” (Shou, entrevista concedida em 03/10/2017).

POSTAGEM DA TURMA OS CRIAS

DIVULGAÇÃO DO EVENTO 4º TORNEIO DAS TURMAS ORGANOGRAMA DO TORNEIO DAS TURMAS
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A Turma Animação faz questão de se manter “raiz”. Essa afirmação se confirma ao observar 
a evolução dos enredos e os seus modos de fazer, como também no posicionamento em relação 
aos meios de produção e fomentos das turmas mais “modernas”, como a realização dos eventos 
periodicamente:

“Eu venho de um carnaval onde as pessoas não precisavam estar muito 
juntas para fazer carnaval, carnaval é só três dias. Hoje as pessoas 
já uniram uma coisa com a outra é todo final de semana uma festa” 
(Luciano Guimarães, entrevista concedida em 03/10/2017).

 Para o líder da turma, o bate-boleiro não é apenas um folião, ele é um artista, justamente pelo 
fato de passar um ano inteiro com dedicação abnegada à causa: 

“(...) o folião bota qualquer roupa, vai pra rua e pula. O artista não, ele 
projeta o ano todo pra fazer aquilo, pra levar sua criatividade no afã de 
encontrar um jeito novo de fazer o povo delirar” (Luciano Guimarães, 
entrevista concedida em 03/10/2017).

A dedicação é perceptível a cada enredo. O histórico da turma coleciona grandes sucessos, 
tais como a lenda de João e Maria, a lenda de Afrodite, a história de Leonardo Da Vinci e a grande 
novidade do carnaval 2018, que é uma homenagem ao filme Lago dos Cisnes: 

“(...) uma das coisas mais complexas que a gente trabalhou [sobre 
Leonardo Da Vinci], não digo que foi o melhor, porque para mim não 
tem o melhor, são belezas e trabalhos diferentes, enredos diferentes. 
(Luciano Guimarães, entrevista concedida em 03/10/2017).

FANTASIA DA TURMA ANIMAÇÃO 2017. FOTO: FRANCISCO VALDEAN

Em relação ao carnaval 2018, muito 
suspense e muito sigilo. Na visita técnica ao 
barracão da Turma Animação, era proibido 
fotografar qualquer coisa relacionada ao enredo. 
Isso porque, a turma foi desafiada dizendo que 
jamais fariam algo mais complexo do que o 
enredo de Leonardo Da Vinci, o objetivo era 
superar:
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LUCIANO GUIMARÃES “ESCONDENDO” O ENREDO 2018. FOTO: FRANCISCO VALDEAN.

“(...) eu tive dificuldade pra entender o filme, vi três vezes e tinha que 
entender. Pedi ajuda a uma amiga e comecei a entender que não tinha 
cor, que era uma guerra psicológica” (Luciano Guimarães, entrevista 
concedida em 03/10/2017).

A economia (in)visível do carnaval de Jacarepaguá

A cultura é fundamental como estratégia de desenvolvimento. Esse, por sua vez, é entendido 
aqui de maneira oposta ao “modelo único”, conforme dito anteriormente, possibilitando o 

fomento de uma nova economia das iniciativas locais. 
Para o economista e filósofo indiano, Amartya Sen (2002), o desenvolvimento é compreendido 

como um processo de expansão das liberdades. Sen analisa sob um viés singular a função 
do desenvolvimento em paralelo ao viés restritivo que agrega o desenvolvimento aos fatores 
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econômicos, tecnológicos e/ou industriais, mostrando que o desenvolvimento depende de outras 
variáveis, expandindo as possibilidades de promoção do processo de desenvolvimento. Para ele, o 
desenvolvimento deve estar “relacionado sobretudo com a melhora de vida que levamos e com as 
liberdades que desfrutamos”. Diz ainda que:

(...) expandir as liberdades que temos razão para valorizar não só 
torna nossa vida mais rica e mais desimpedida, mas também permite 
que sejamos seres sociais mais completos, pondo em prática nossas 
volições, interagindo com o mundo em que vivemos e influenciando 
esse mundo (SEN, 2002, p. 29).

 Nos Relatórios sobre o Desenvolvimento, as Nações Unidas enfatizam que o acesso pleno 
à cultura é um importante indicador para avaliar a qualidade de vida. Além disso, consideram 
estratégicos os processos criativos e simbólicos para o desenvolvimento de uma sociedade.  É 
importante analisar alguns dados sobre o PIB do setor criativo. O Mapeamento da Indústria Criativa 
no Brasil5 aponta que o PIB da indústria criativa cresceu 69,8% em termos reais de 2004 a 2013, 
quase o dobro dos 36,4% de incremento do PIB brasileiro. Concomitantemente, o número de 
empregos criativos formais cresceu 90%, enquanto o mercado de trabalho nacional como um todo 
avançou 56%. 

Em se tratando do carnaval brasileiro, sobretudo sobre o carnaval carioca, este gera inúmeras 
oportunidades de emprego e renda, promovendo o desenvolvimento econômico através da indústria 
do turismo. Um dado relevante para a cidade é que o carnaval é ainda o segundo momento de maior 
contratação de mão de obra extra nas lojas da Saara (Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua 
da Alfândega), no Centro do Rio, perdendo apenas para o Natal.

A cadeia produtiva do carnaval “tradicional” é bastante complexa e envolve diferentes setores 
econômicos. Porém, há uma economia (in)visível no carnaval da periferia carioca, que gera inúmeros 
empregos e que cresce anualmente, conforme será mostrado a partir dos números do mapeamento 
realizado no âmbito do projeto Culturas de Periferia 2. 

Como o presente objeto de estudo se refere a um “outro” carnaval, que provoca um “outro” 
desenvolvimento, conforme visto anteriormente, se faz necessário um mergulho nos números dessa 
realidade desconhecida por muitos cariocas.

A pesquisa sobre as turmas de fantasia da Área de Planejamento 4.0 foi realizada nos meses 

5  Disponível em: http://www.firjan.com.br/EconomiaCriativa/pages/default.aspx. Acesso em 21/01/2018. 
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de junho a dezembro de 2017 e resultou em um mapeamento de 168 turmas, sendo 118 turmas de 
bate-bolas e 50 turmas de bate-boletes. 

FONTE: PROJETO CULTURAS DE PERIFERIA 2, OBSERVATÓRIO DE FAVELAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 2017.

Em relação à localização das turmas, os bairros de Curicica e Taquara são os que mais possuem 
turmas, sendo Curicica com 56 turmas e Taquara com 55 turmas. Empatados em último lugar, 
Camorim, Freguesia e Rio das Pedras com 1 turma, como é demonstrado no gráfi co a seguir:

FONTE: PROJETO CULTURAS DE PERIFERIA 2, OBSERVATÓRIO DE FAVELAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 2017.
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Antes de tudo, é preciso observar 
que as turmas de bate-bolas ainda são 
predominantemente masculinas. Porém, com a 
ascensão das turmas femininas percebe-se que 
a atividade passou a ter um caráter familiar, 
envolvendo muitas crianças, inclusive. 
Inclusive, nos relatos muitos afirmam que 
a paixão pela cultura bate-boleira começou 
ainda criança. Com isso, é possível verificar 
a predominância do caráter intergeracional na 
cultura em estudo. CARNÊ DE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DA TURMA AS SACANAS.

CHINELO PERSONALIZADO – TURMA AS SACANAS UNIFORME – UNIÃO DAS TURMAS FEMININAS DE JACAREPAGUÁ TURMA SUTILEZAS JPA

As turmas femininas possuem estrutura e organização na mesma linha das turmas masculinas, 
sendo que muitas delas são derivadas ou associadas a elas. Além das mensalidades, camisas, brindes 
e eventos são meios de fomentar a produção, inclui-se a comercialização das fantasias.

É possível perceber que muitas mulheres optam pela tradicional fantasia de bate-bola, saindo 
junto à turma, predominantemente masculina. As bate-boletes, porém, se adequam ao clima 
predominante no carnaval e confeccionam fantasias mais adequadas para resistir ao calor do verão. 
Muitas mulheres escolhem usar apenas o uniforme da turma, algo que as caracterizam como parte 
da “produção ou staff” da turma. 

Em relação às crianças é possível perceber que nos modos de produção das turmas há também 
uma espécie de compromisso social. Como exemplo, a turma Animação faz a doação de fantasias 
para crianças que mostrarem o boletim comprovando bons rendimentos escolares. Há intenção 
de realizar projetos futuros que envolvam campanhas de doações de sangue e alimentos, como 
também da realização de oficinas:
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“Infelizmente hoje o bate bola não é acessível a todos jovens, 
principalmente as crianças, e é muito ruim ver o olhar de uma 
criança querendo usar e não poder. A cultura do bate bola é muito 
forte e encantadora e chega a ser frustrante pra muitos quando não 
conseguem ter para confeccionar a fantasia. Então a minha ideia 
sempre foi se alguma forma tem uma oficina cultura dos bate-boleiros, 
onde o pessoal mesmo que tivesse interesse em ensinar, criar projetos 
sociais para outras áreas, ter confecção das fantasias boas com o custo 
baixo para poder atender a todos, seria um sonho ter algo do tipo. 
Penso e vou sentar com Luciano para agilizar campanhas sérias de 
doação se sangue, agasalho, mobilização das turmas para doação de 
cestas básicas. Imagina se cada turma se comprometesse a fazer uma 
doação de duas cestas básicas para que a gente pudesse distribuir 
em comunidade, creches, orfanatos?! Enfim, tem muita coisa que a 
nossa própria cultura pode vim a fazer, se todos abraçarem. Criação 
de oficinas em parceria com algum centro cultural, para confecção de 
mascaras, elaboração de macacão, pois isso tudo vai ser benéfico não 
só pra nós” (Shou, entrevista concedida em 03/10/2017).
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6 Política cultural situada tem como premissa principal a qualidade eminentemente relacional entre as partes 
interessadas, apoiada em uma produção cultural de base comunitária e no empoderamento dos autóctones (BEZERRA 
DA SILVA, 2016, p. 109).

Considerações finais 

Esta pesquisa buscou, a partir de um olhar multidisciplinar, apresentar os processos que 
originam e consolidam a cultura bate-boleira urbana na Baixada de Jacarepaguá. Além de suas 

contribuições para o desenvolvimento situado, isto é, uma promoção de um diálogo de sentidos e 
práticas que valorizam os sujeitos sociais, suas histórias e suas culturas, com base no saber local, 
construído em conformidade com o seu próprio território de existência. 

Partindo da premissa de que as variáveis das novas demandas de produção cultural, sobretudo 
as de base comunitária, conforme abordado na presente pesquisa, surgem com valores diferentes 
da uniformização da vida cultural, é possível perceber que “os agentes culturais locais buscam o 
empoderamento e potencializam suas ações contribuindo para um “outro” desenvolvimento em seus 
territórios, tendo como característica uma nova demanda por diálogos e encontros” (BEZERRA DA 
SILVA, 2016, p.02). 

Percebe-se ainda que as culturas de periferia se fazem com modos singulares e inventivos, 
traduzindo uma economia (in)visível ao movimentar uma cadeia de fornecedores locais, gerar 
novos ofícios e, consequentemente, possibilitando geração de renda. 

É possível concluir que as Turmas de Fantasia são práticas culturais autossustentáveis, porém 
demandam um olhar especial por parte do poder público, no que concerne às políticas culturais. 
Assim como a produção de um tradicional desfile de escolas de samba, as turmas trabalham 360 dias 
para desfrutarem os cinco dias de carnaval. As saídas das turmas envolvem, além dos moradores 
da localidade, outras turmas que chegam para prestigiar a “saída” da turma em questão, foliões 
de outros lugares que apreciam o carnaval da periferia, como também ambulantes e comerciantes 
locais. Um carnaval não midiático, uma celebração que possui um forte senso de pertencimento 
dos autóctones. A pesquisa também procurou analisar a pertinência da fundamentação teórica de 
Hassan Zaoual na cena estudada, considerando que as Turmas de Fantasia são práticas culturais que 
configuram um sítio simbólico de pertencimento que possuem forte potencial para operar modos 
inovadores de produções culturais de base comunitária. 

Por fim, esta pesquisa constatou possíveis proposições no campo da política cultural situada6, 
tais como o fomento para profissionalização e aprimoramento, uma vez que foi possível apurar que 
muitos desenvolveram aptidões de maneira autodidata, além de potencializar as capacidades de 



71

lideranças. Percebe-se que há uma forte demanda para oficinas de confecção de fantasias e adereços, 
além de infraestrutura para o desenvolvimento dos eventos, não só do carnaval, como também dos 
eventos promovidos durante o ano a fim de promover sociabilidades e arrecadar fundos para investir 
na própria turma. É preciso, também, ter um olhar mais sensível em relação à marginalização que 
envolve a cultura bate-boleira, sobretudo em relação à violência praticada por uma minoria, que 
acaba acarretando em manchar a imagem de uma prática tão rica e plural. 
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Turmas de Bate Bolas  
Devorando a cultura de massa; inventando a cultura da periferia!

Jorge Luiz Barbosa

Domingo de Carnaval. Vila do Sapê, loteamento popular localizado em Curicica, Jacarepaguá. 
Chegamos às 16 horas para cobrir os preparativos e a saída da Turma Animação. O calor na 

quadra onde a turma estava reunida era quase insuportável. Mesmo com uma sensação térmica 
de mais dos 30 graus que batiam no termômetro, rapazes e moças faziam os ajustes em adereços 
que seriam utilizados no desfile anunciado. Guardadas com todo sigilo, desde sua concepção à 
confecção final, as fantasias estavam cuidadosamente dispostas no chão da quadra, porém poucos 
tinham acesso àquele espaço. Nós, do Observatório de Favelas, com credenciais afetivas no peito, 
ganhamos passe livre para fotografar (Bira Carvalho e Francisco Valdean) e fazer entrevistas 
(Jorge Barbosa e Monique Silva). E lá estavam elas, as fantasias completas. Reluzentes em suas 
estampas coloridas. Delicadas em seus desenhos. Surpreendentes em sua composição de máscaras, 
sombrinhas, casacas, meias, macacões, estandartes e adereços.  O grupo se aprontava alegre e 
compenetrado. Bate-bolas, bate-boletes e bate-bolinhas se preparavam para o salto do desfile. O 
tema deste ano? Não fique espantado caro leitor; o Lago dos Cisnes. (Isso mesmo, a inspiração 
era o ballet dramático do século XIX, que chegara aos idealizadores do tema através do filme O 
Cisne Negro). Os desenhos da casaca feitos com habilidade magistral envolviam cenas do ballet 
clássico, com destaque muito especial dedicado às bailarinas e suas gestualidades faciais. Os olhares 
insinuantes gravados naqueles rostos femininos transmitiam a força silenciosa das paixões. A mesma 
matéria prima que levara aquele grupo de pessoas a se dedicar  à construção de fantasias com seus 
próprios recursos. Havia também os adereços com dois cisnes, um branco e outro preto, com luzes 
que giravam para dar um efeito especial. Os detalhes brilhavam a luz do sol para resplandecer na 
noite tão aguardada e que provavelmente se faria única em suas vidas.    

O público também aguardava, pelo menos a mais de duas horas, a saída da Turma Animação, 
ao som de pagodes e funks, e nos sabores de cervejas e refrigerantes. Crianças, adultos e idosos se 
reuniam no largo em frente à quadra do loteamento popular. O espaço estava ficando pequeno e ao 
mesmo tempo se tornando comum com a presença alegre e imponente da pequena multidão. 

 Não mais que de repente começaram a surgir outras turmas de bexigas e sombrinhas. Explosão, 
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Sensação, Havita, Magia, Comboio; nomes fortes para marcar a presença nas tradições do Carnaval 
da periferia da cidade. Eram turmas de outros “bairros” de Jacarepaguá, mas também da Ilha 
do Governador, Marechal Hermes, Madureira, Osvaldo Cruz. Eles se achegavam para fazer as 
saudações à Turma Animação. Dar um valor para saída de outro grupo era uma tradição preservada 
e renovada. E como contrapartida recebiam homenagens dos anfitriões, inclusive com a oferta de 
estandartes como reconhecimento da importância dos visitantes na folia carioca dos subúrbios. 
Demonstrava-se com clareza o quanto as turmas de bate-bola possuíam relações fraternas e de 
admiração mútua, desfazendo em pleno espaço público os estigmas de violência que sempre 
marcaram esses grupos criadores da cultura popular e a própria periferia da cidade. (Neste carnaval 
os mascarados bate-bolas estiveram presentes no noticiário de assaltos e brigas veiculadas pelas 
empresas hegemônicas de comunicação na cidade e no país, mas em nenhuma cobertura sobre suas 
celebrações alegres e pacíficas). 

Curiosamente, as turmas visitantes traziam em suas casacas (onde são expostos os temas do 
ano), em suas máscaras e estandartes, distintos personagens da cultura de massa contemporânea: 
Harry Porter, Mário Boss, a Bela e a Fera, It. Apareciam também personagens históricos como 
Leonardo da Vinci e até mesmo da literatura como Alice no País das Maravilhas.  

Havia ali algo maior que uma simples reprodução de personagens midiáticos em evidência 
ou do consumo acrítico de ícones da cultura ocidental. Era um ato de devorar narrativas estéticas 
de massa. A perfomance criativa das turmas de bate bolas expressava como imagens e linguagens 
hegemônicas que circulam na sociedade podem ser recebidas, elaboradas e traduzidas em processos 
diversamente criativos da cultura popular.  

Devorar aqueles símbolos significava a sua apropriação inventiva por parte de sujeitos da 
periferia urbana. Transformá-los em algo de sua vizinhança, de seu tempo presente, de seu mundo 
da vida (...) significa inventar repertórios para a apresentação autônoma de si. Eram eles, pessoas 
jovens, negras em sua maioria, atuando como personas dos sonhos, de protestos e de desejos que, 
no fundo das aparências, verdadeiramente animavam o seu desfile em fantasias.  

A prece de proteção iniciava o ritual. Pedir proteção para sair às ruas não era apenas tradição, 
mas uma mística inerente às turmas. A saída da quadra se fez deslumbrante. Os componentes saíam 
dando saltos de balé ao som de Tchaikovsky! A emoção vibrava como uma corrente de energia que 
contagiava a todos. Fantasiados ou não, estávamos juntos como sujeitos celebrantes. Não se ouvia 
mais a música. Gritos, aplausos e flashes das câmeras de celulares abafavam o funk escolhido para 
dar continuidade à exibição da turma.  Algo a mais também invadia o público brincante: o perfume 
de sabor tutti-frutti que exalava da turma em desfile. Porém, a Animação ainda não estava completa. 
Faltavam os fogos de artificio. E logo eles explodiram no céu, fazendo o som voltar aos nossos 
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sentidos. A saída estava completa. Os bailados fluíam pelas ruas. A Turma Animação ganhava 
aplausos de um público vibrante e as reverências honrosas das turmas visitantes. A celebração em 
cena demonstrava que a periferia é uma referência da cultura popular do carnaval e se faz, com 
sua animação de convivências plurais, uma potência para mudança radicalmente democrática de 
nossa sociedade ainda tão profundamente desigual e incapaz de reconhecer as diferenças como 
fundamento da liberdade.   
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