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Resumo 
 

Na última década, a relação da música e os espaços da cidade do Rio de Janeiro fez 

surgir novas territorialidades cariocas. A interação indivíduo/espaço público vem 

produzindo novos sentidos e promovendo a criação de políticas públicas em torno dos 

territórios urbanos.  A partir da experiência dos grupos Orquestra Voadora e Sargento 

Pimenta durante o carnaval carioca no Aterro do Flamengo, procuramos observar de que 

modo e como, grupos e indivíduos ocupam e re-significam os espaços da cidade e fazem 

surgir novos circuitos comunicacionais e de difusão da música. 

 

Palavras-chave: música; espaço-público; sociabilialidade 
 
 
 

O presente artigo retoma um esforço de reflexão acerca dos usos sociais dos espaços 

públicos na cidade do Rio de Janeiro. O recorte do objeto privilegia o reconhecimento dos 

diversos significados atribuídos ao espaço pelos coletivos sociais, com uma ênfase na 

exploração dos eventos extraordinários cuja inscrição espaço-temporal transcende o 

domínio do usual e do planejado.  

 

Na década de 1990, movimento musical do samba e do choro instalado no bairro da 

Lapa  por jovens da classe média carioca,  colaborou de forma significativa na revitalização 

do bairro (Góes, 2006).  Na última década, o movimento dos blocos de rua do Rio de 
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Janeiro recoloca o debate acerca do valor ativo do espaço na sociedade (Santos, 1996), na 

produção dos lugares da vida, da festa, da surpresa e das diversas manifestações de 

resistência cidadã. 

Sob este enfoque, o caminho para pensar a relação entre espaço público e eventos 

incomuns na metrópole do Rio de Janeiro está ligado à interpretação da experiência ativa 

dos coletivos sociais para ressemantizar determinados espaços e subverter a ordem 

funcional que molda a experiência espacial e os tempos do dia-a-dia. Para abordar tais 

eventos propõe-se tratar de algumas de suas formas de enunciação, como o carnaval, a festa 

e a política nos espaços públicos.  

 

Para refletir sobre a utilização do espaço urbano (por quem? para  quê? como?)), 

estabelecemos como fio condutor as noção de circuito (associativismos, redes e espaços de 

convivência) que determina as práticas e as dinâmicas de identidade de grupos nos espaços 

da metrópole e estabelece novos  contatos e conexões. Tais circuitos  têm  potencialidade de 

interferência  na organização das cidades.  

 

Modernidade, Cultura e Cidadania 

 

O Rio de Janeiro, capital do Brasil durante dois séculos (de 1763 a 1960, quando o 

Distrito Federal foi transferido para Brasília) constituiu-se território, por excelência, do 

poder político para além dos seus limites e, como tal, a cidade foi “instada a produzir 

imagens” (Pechman, 2002: 177). Contudo, sua dimensão e patrimônio material e imaterial 

não mais se alimentam da relevância política correspondente às funções anteriormente 

exercidas como capital federal.  

 

Contudo, por muito tempo, a sociedade carioca tem cristalizado seu papel de 

difundir valores, modos de vida e cultura relacionados também à urbanidade e ao exercício 

da política. A rua e os grandes espaços públicos são representados e vividos como loci do 

exercício da cidadania, da expressão do conflito e das manifestações culturais. Em diversos 

períodos da história, tais espaços, semantizados pelos grupos sociais em movimentos de 

festa ou de resistência, tornaram-se espaços paradigmáticos e significantes da própria 

história do Brasil, cristalizando eventos, indicando vanguardas e impondo valores político-

culturais como referências nacionais, muito além de seu conteúdo e repercussão na escala 
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local. A rua, como bem sugere um dos grandes poetas e compositores cariocas, Chico 

Buarque, tem sido interpretada como espaço expressivo das irrupções de resistência social, 

onde o cidadão se reconhece enquanto sujeito político ao nutrir-se do coletivo em 

movimento: “eu semeio o vento na minha cidade, vou pra rua e bebo a tempestade”. 

 

Nesse sentido, a multidão na rua está muito associada à imagem da modernidade e 

da urbanização (Pechman, 2002: 184-185). Os poemas de Baudelaire são emblemáticos 

pois ilustram as relações entre encontro, circunstâncias e imprevisto, um banquete de 

vitalidade que a cidade suscita em sua capacidade de reunir, num só lugar, uma multidão 

cujas características são a expressão do surpreendente e do inesperado:  

 

não é dado a qualquer um mergulhar na multidão, tal desfrute é uma arte (...) o 
passeante solitário e pensativo extrai uma singular embriaguez dessa universal 
comunhão. Quem facilmente desposa a multidão conhece prazeres febris (...) já 
ele chama a si todas as profissões, todas as alegrias e todas as misérias que lhe 
apresente a circunstância, a alma entregue por inteiro, poesia e caridade, ao 
imprevisto que surge, ao desconhecido que passa (Baudelaire, 1855). 

 

A análise das reformas urbanas em busca da modernidade para a então capital do 

Brasil permite voltar ao seu discurso fundador, aos sentidos latentes da origem da cidade. 

No caso do Rio de Janeiro, esse discurso de origem aparece colado à idéia de 

“maravilhoso”, tanto pela beleza e exuberância da paisagem que convida ao prazer (uma 

cidade que se desenvolveu entre a baía de Guanabara, o mar, a lagoa, as florestas, as 

cadeias de montanhas) quanto pela monumentalidade (a imagem de capital moderna criada 

pelo urbanismo), mas ao mesmo tempo está ligado ao “perigoso”, àquilo que precisa ser 

domado e posto sob uma determinada ordem. O principal traço do discurso fundador é 

então a ambigüidade: convida à descontração e à festa e, ao mesmo tempo, deve ser o 

exemplo de civilidade e de ordem para o Brasil.  

 

A idéia de modernidade nos espaços da capital se materializa por meio da 

implementação de generosos espaços públicos para a fruição e o lazer: a Floresta da Tijuca 

e o traçado de seus caminhos e estradas no período de D. João VI; o Jardim Botânico 

(1824), a abertura e urbanização da faixa da orla marítima (início século XX), a 

urbanização do entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas e o Parque do Aterro do Flamengo 

(1950). 
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A análise do legado urbanístico em suas diferentes épocas, bem como da 

apropriação social dos lugares permite afirmar que a cidade oferece aos seus habitantes 

verdadeiros espaços públicos, ou seja, lugares onde ocorrem trocas simbólicas entre os 

diferentes, possibilitando, assim, a vivência de princípios gerais norteadores de condutas 

civilizadas, no sentido que Norbert Elias (1998) atribui ao termo. Esse parece ser um 

caminho necessário para se colocar o urbanismo e a política cultural a serviço da cidadania 

plena, em uma metrópole fortemente marcada pela exclusão social e pela desigualdade. 

 

Estes generosos espaços públicos combinam as obras urbanístico-paisagísticas e os 

equipamentos urbanos com as amenidades do sítio geográfico, e conseguem abrigar uma 

pluralidade de grupos sociais advindos das demais regiões da metrópole graças a uma 

relativa mobilidade pelo transporte de massa. Porém, tais espaços estão fortemente 

concentrados nas áreas de mais alta renda, essencialmente na Zona Sul carioca, ficando 

grandes áreas do espaço metropolitano à margem de tais amenidades e recursos. Tal 

distribuição territorial das áreas com alto e baixo padrão urbanístico revela um dos traços da 

desigualdade na metrópole, carecendo de políticas públicas voltadas para o lazer associado 

à fruição com melhores condições de acessibilidade.  

 

De modo geral, as metrópoles brasileiras vêm reafirmando as fortes tendências da 

sociedade urbana à privatização e controle do espaço por meio dos projetos de mega-

equipamentos coletivos para o consumo e o entretenimento, tomados como mercadorias da 

cidade renovada. Trata-se de expressões de um período marcado pelo aprofundamento da 

separação entre o espaço público e o privado/coletivo, com um esvaziamento político do 

primeiro como contrapartida da decomposição do espaço comum, ou melhor, do que 

sobrara como lugares (com)partilhados por diferentes atores sociais—avenidas, ruas, 

praças, parques, jardins.  

 

Em contraponto, o caso carioca permite afirmar que muitos de seus espaços 

essencialmente públicos têm ainda hoje enorme vitalidade e resistem, revelando um resgate 

da cidade como espaço da pluralidade, do encontro das diferenças. Nesses espaços 

predomina uma sociabilidade plural onde são partilhados certos códigos de conduta 

pautados na co-existência no mesmo território sobretudo nas praias cariocas, principal 
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opção de lazer de diversos grupos sociais, mas também nos parques urbanos como os do 

Aterro do Flamengo. 

 
Assim, debruçamos sobre o a  trajetória musical dos  blocos de carnaval de rua do 

Rio de Janeiro,  Orquestra Voadora (OV) e Sargento Pimenta (SP) que, através dos seus 

ensaios e desfiles de carnaval, vêm re-utilizando e tornando socialmente ocupável o Aterro 

do Flamengo e seu entorno.  

 

A Orquestra Voadora (OV), uma brass band  carioca foi formada em 2008 a partir 

do encontro de músicos do carnaval de rua do Rio. O grupo passou a utilizar os jardins do 

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM), para seus ensaios abertos aos domingos 

de verão. Os ensaios  do bloco ganharam uma dimensão sócio-cultural. O local virou point 

de  oficinas de musica e dança, piqueniques, e espaço lúdico para as crianças. No verão, 

aquele espaço já re-aproveitado transforma-se em  uma grande atração de lazer da cidade. 

 

O Bloco do Sargento Pimenta (SP) foi criado em 2010 com o objetivo de misturar 

batucada à musica dos Beatles e trazer para  a maior festa popular do planeta a maior banda 

de todos os tempos. Em concurso promovido pelo O Globo, o SP foi eleito o melhor bloco 

de rua pelo voto popular em 2011. Segundo a Riotur, a apresentação do bloco na segunda-

feira de carnaval (20/02/2012), levou cerca de 70 mil pessoas ao Aterro. A apresentação 

ganhou repercussão em jornais e sites internacionais ('The New York Times', 'The 

Washington Post', 'Fox News' e 'MSNBC) que destacaram a língua inglesa na maioria das 

musicas do bloco. 

Em trabalho de campo realizado no verão de 2010, pudemos acompanhar os ensaios 

abertos da “Voadora”, como também é conhecida a OV, nos Jardins do Parque do 

Flamengo onde ao lado de muitos batuqueiros a orquestra faz releituras autênticas de 

músicas que fizeram sucesso no repertório de Roberto Carlos, Michael Jackson, Mutantes, 

Steve Wonder dentre outros. Carolina Marins, 32 anos, designer carioca relata a  

experiência de andar pelas ruas da cidade em bloco,  circulando pelas ruas que vão do 

MAM à Lapa via Passeio Publico. A foliã conta que após um domingo de ensaio da OV,  

um pequeno grupo não satisfeito com o término do ensaio, atravessou a passarela em frente 

ao museu e seguiu até à Lapa, cantando e tocando sambas, rock, funk e  as tradicionais 

marchinhas. Algumas daquelas pessoas já se conheciam, os turistas foram se aproximando e 
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alguns passantes também juntaram-se logo ao grupo, relata.  O mais importante foi somar 

nossas alegrias pessoais. Aquela experiência urbana teve origem no encontro das nossas 

alegrais, afirma. Tal relato dialoga com a reflexão de Caiafa (2001) sobre a ocupação do 

espaço coletivo: 

Parece-me que esse coletivo urbano se caracteriza por possibilitar, de alguma 
forma, uma experiência com a alteridade. Nesse espaço coletivo, se dá a mistura 
propriamente urbana, uma dessegregação, eu diria, mesmo que provisória e 
local. Cria-se um espaço de contágio com outros e estranhos onde há uma 
imprevisibilidade que o confinamento familiar não permite, onde há mesmo ou 
pode haver uma criatividade maior dos processos subjetivos. (Caiafa, 2001, 
p.125) 

 

Com apenas um tambor para a marcação, um pandeiro e algumas latinhas de 

cervejas que improvisaram diferentes sonoridades, o pequeno bloco subverteu a idéia de 

insegurança – marca registrada do Aterro do Flamengo – e colocou o seu mini-bloco nas 

ruas.  

Jane Jacobs observa que a melhor medida de segurança nas ruas de uma cidade 
são as próprias pessoas. Uma rua habitada não precisa de polícia. De fato, a 
violência é muito mais provável nas regiões despovoadas, onde as pessoas 
preferem permanecer entre conhecidos em ambientes familiares, onde o espaço 
público está abandonado. São os desconhecidos em torno de nós que facilitam o 
nosso acesso, ao circularem conosco pelo espaço da cidade. A ocupação coletiva 
é a nossa garantia. É a mistura urbana, a concentração e a circulação, o contágio 
em  plena rua que garantem a nossa presença e a nossa liberdade de circular e, 
portanto, a nossa relação ativa com a cidade. (Caiafa, 2001, p.130) 
 

 

Bauman (2001) cita: “uma cidade é um assentamento humano em que estranhos têm 

chance de se encontrar”. O autor comenta que esse encontro não tem necessariamente que 

partir de um encontro anterior. Para ele, um encontro entre estranhos pode acontecer sem 

referências e sem lembranças.  

(...) o encontro de estranhos é um evento sem passado. Freqüentemente é 
também um evento sem futuro (o esperado é não ter futuro), uma história para 
“não ser continuada” uma oportunidade única a ser consumada enquanto dure e 
no ato, sem adiamento e sem deixar questões inacabadas para outra ocasião. 
(Bauman, 2001, p. 111) 
 

 

Acreditamos que a música, em especial os ensaios e desfiles  dos blocos e orquestras 

que antecedem o carnaval,  tornou-se o que Caiafa chamou de  a “força criadora” do 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 7 

repovoamento da região. “A força criadora das cidades vem, precisamente do ato de se 

chamar à rua e de se ocupá-la.” (Caiafa, 2001, p.130).  

 

A realização do ideal de cidadania é muito projetada como materialidade e 

representação simbólica para a cidade. Daí o nexo político da população com seu território 

ser uma chave para compreendermos, na prática, por meio do uso dos espaços da cidade, a 

cidadania. Essa questão está diretamente ligada à acessibilidade. Como já falamos antes, a 

maioria dos espaços públicos na cidade utilizados para o exercício da cidadania está em 

locais de fácil mobilidade, o que facilita o encontro de grupos sociais advindo das mais 

diferentes regiões da cidade. Consciente de estar fazendo parte de um processo de grande 

vitalidade e de encontro das diferenças, a OV assumiu outro papel para além do 

entretenimento e passou a integrar manifestações de diferentes atores sociais fora dos 

espaços comumente compartilhados (Cinelândia, Avenida Rio Branco, Avenida Presidente 

Vargas, orla da Zona Sul etc.). No ano de 2009, o grupo foi abraçar o Morro do Alemão 

durante o evento "Circulando - Diálogo e Comunicação na Favela",4 que tinha como 

objetivo promover a discussão sobre “Promoção de Direitos". De forma itinerante o evento 

aconteceu em diversos locais do Complexo do Alemão. (O Globo, 29/05/2009). Já em 

dezembro de 2010, a OV se uniu a diversos grupos culturais participou do “Invasão 

Cultural do Complexo do Alemão”5, manifestação pacífica com o objetivo de levar arte e 

apoio ao moradores do Complexo na tentativa de aliviar as tensões após as invasões 

policiais. 

 

Portanto, podemos pensar que esse movimento de sociabilidade plural vem 

refletindo significativamente na reformulação dos espaços da cidade e no exercício da 

cidadania. 

 

 

. 

                                                 
4 http://www.cultura.rj.gov.br/materias/os-onipresentes-meninos-voadores 

5 http://www.youtube.com/watch?v=aRtfJKSoIaU&feature=related 
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A idéia da troca momentânea no espaço público vem re-configurando o carnaval de 

rua carioca e transformando o Aterro do Flamengo, os jardins do MAM e até mesmo o 

Aeroporto Santos Dumont em novos palcos de surpresas. Nesse contexto, inserem-se 

também os “mini-blocos” que utilizam o mesmo espaço que a OV durante o carnaval. 

Segundo o jornal O Globo, em 2011 o grupo reuniu 25 mil pessoas em seu desfile pelo 

Aterro do Flamengo. Em 2012 esse número dobrou para 50 mil no desfile da terça-feira de 

carnaval  e contou com a participação de 700 integrantes do bloco “Baianada” formado por 

foliões do extinto “Se Melhorar Afunda”, de Niterói e do “Exalta Rei.(O Globo, 9/03/2011 

e 21/02/2012). O “Baianada” improvisou um desfile no saguão e nas escadas rolantes do 

Aeroporto Santos Dumont, ao som de "Ê, baiana, êêê baiana, baianinha". A performance 

que foi divulgada pela mídia como  “a invasão do aeroporto” contou com a aprovação e 

participação de turistas, usuários e funcionários do aeroporto. Matéria publicada na revista 

Exame.com  diz: 

Um grupo de foliões invadiu o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na 
tarde desta segunda-feira de Carnaval. O bloco Baianada saiu do Palácio 
Capanema por volta das 14h e fez uma parada de cerca de vinte minutos no 
aeroporto. Com cerca de 700 integrantes, o bloco, que homenageia autores 
baianos, é dos mesmos criadores do extinto “Se melhorar afunda”, que 
‘desfilava’ a bordo da barca Rio-Niterói, e do “Exalta Rei”, que transforma os 
sucessos do ‘rei’ Roberto Carlos em frevos, marchinhas e axés. (Exame.com, 
20/02/2012) 

Com o título “Cada vez mais as orquestras têm caído no gosto dos animados”, o 

jornal O Fluminense (19/02/2012) traça um panorama das orquestras cariocas hoje. O 

músico Nano Ribeiro,  integrante da Orquestra Republicana, um dos principais grupos que 

tem trazido ao Rio de Janeiro uma nova experiência musical afirma:  

 “Antigamente, quando se ouvia falar de orquestras, a gente remetia à música 
clássica, música instrumental. Hoje, o termo está mais democrático. Não é 
aquela orquestra com dezenas de músicos, de naipes de metal, madeira, cordas. 
Hoje, temos a liberdade poética de chamar de orquestras grupos que fazem baile 
de samba, choro, forró, MPB”, explica Nano Ribeiro. Durante as apresentações, 
os conjuntos exploram elementos do samba, da música popular brasileira, do 
rock e até mesmo do funk. Estas orquestras, que mais parecem uma coletânea do 
que há de melhor no cenário artístico do Brasil, ganham cada vez mais espaço 
em casas noturnas, festas abertas e datas especiais. (...) Para Ribeiro este gargalo 
ocupado pelas orquestras se deve à alta produção musical e à vontade dos 
músicos de inovar.” 
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O inesperado e a surpresa estão no caminho dos dois blocos cariocas e trazem novos 

significados à musica brasileira no mercado externo. No inicio de 2012 a OV venceu o 

edital do Ministério da Cultura para representar o país no exterior e realizou uma turnê que  

passou por Portugal, Espanha, Bélgica, Inglaterra e antes de pisar em palcos franceses, o 

grupo foi convidado a participar da gravação do clip  Petites Planètes do cineasta francês 

Vincent Moon que contou ainda com a participação de vinte artistas brasileiros dentre eles 

Ney Matogrosso, Luis Melodia, Jards Macale, Elza Soares e Jorge Mautner. Após a 

gravação do clip, o grupo foi ao encontro de outros grupos de  fanfarras francesas para uma 

performance musical na beira do Rio Sena. Segundo o musico da OV Sergio Genovêncio, a  

turnê  criou um novo intercâmbio entre os músicos de fanfarras. O retorno ao Brasil trouxe 

junto dois grupos de fanfarras francesas que lotaram o Circo Voador em um espetáculo 

junto a Orquestra Voadora e antes de aterrisar para a produção do primeiro CD do grupo, a 

OV representou o Brasil na Feira Internacional do Livro de Bogotá, no mês de Março na 

Colômbia.  
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O momento favorável para as orquestras populares no Brasil também elegeu o 

Sargento Pimenta para divulgar seu trabalho no exterior. O grupo foi convidado pelo 

governo Inglês para participar da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos 2012, no dia 

21 de Julho, em Londres. Na mala, um repertório eclético que vai das marchinhas de 

Carnaval às canções All my loving e Hard days night dos Beatles.  
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Foto: site do grupo 
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Considerações finais 
 

Na atualidade, estudar o carnaval de rua do Rio de Janeiro,  inclui necessariamente 

uma reflexão sobre os mega-blocos e a  re-utilização de antigos territórios como espaços de 

fruição e lazer na cidade. Esse fenômeno passa a ser determinante no desenvolvimento do 

mercado local do turismo e entretenimento, exigindo, por parte dos músicos, novas 

estratégias de inserção no mercado local e internacional e por parte do Estado, politicas 

públicas de segurança capazes de promover  esses  novos territórios à condição de circuito 

cultural sustentável. Compreendendo as particularidades e trajetória dos grupos  aqui 

observados, pensamos que, na atualidade,  a inserção desses no mercado está sendo 

pautada,  localmente, pela interação social nas contradições do ato de viver na cidade, e 

globalmente, como representantes de um país que tem na diversidade musical sua maior 

representatividade, para além do samba, mulatas, caipirinha e futebol. 
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