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Resumo 

O presente artigo expõe a problematização de um trabalho cartográfico – que está em fase 

de elaboração – o qual analisa a dinâmica da música tocada nos espaços públicos do Centro 

da Cidade do Rio de Janeiro. Na pesquisa que alicerça a plataforma digital que comporta 

esta cartografia, buscou-se avaliar em que medida o crescimento da música tocada nas ruas 

vem afetando o cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. O pressuposto que norteia a análise 

aqui desenvolvida é a de que há um consistente movimento musical de rua local – que 

envolve não só redes de músicos, mas também produtores e fãs/consumidores  – que vem 

contribuindo de forma consistente para a construção de territorialidades e imaginários na 

cidade, em suma, vem subsidiando expressivos processos de ressignificação da experiência 

sociopolítica nesta urbe. 
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Introdução 

Ao pesquisarem-se as transformações locais e globais da indústria da música – em 

curso – na atualidade (e, portanto, avaliava-se especialmente as alternativas de 

sustentabilidade que estavam sendo implementadas pelos atores junto às cenas cariocas), os 

concertos de música executados nos espaços públicos foram se revelando cada vez mais – 

da perspectiva não só dos envolvidos, mas também de quem pesquisava – um objeto de 

estudo relevante e instigante, o qual deveria merecer maior atenção por parte das lideranças, 

autoridades e do meio acadêmico (HERSCHMANN, 2011a). 

Para além de rótulos desgastados tais como mainstream ou indie, os atores 

indicavam que no contexto atual de produção e consumo musical e de grande carestia do 

custo de vida (especialmente no Rio de Janeiro), a música de rua apresentava-se cada vez 

mais como uma alternativa inovadora capaz de mobilizar um público saturado de ofertas 

culturais e com poder aquisitivo limitado.  

 Ao mesmo tempo, começou-se a perceber também que esta experiência estética 

coletiva – as “territorialidades sônico-musicais”
4
 (HERSCHMANN e FERNANDES, 2012) 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Música e Entretenimento do XIV Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutora em Sociologia Política pela UFSC, professora do PPGCOM da UERJ e pesquisadora do CAC-PPGCOM/UERJ 

(e-mail: cintia@lagoadaconceicao.com). 
3 Doutor em Comunicação pela UFRJ, pesquisador do CNPq, professor do PPGCOM da UFRJ, onde também coordena o 

NEPCOM (e-mail: micaelmh@pq.cnpq.br). 
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– promovidas por grupos musicais e seu fãs, os quais ocupavam o espaço público, estavam 

ressignificando, ainda que pontualmente, o ritmo e o cotidiano das cidades. 

 Buscando criar melhores condições para o desenvolvimento de uma ampla 

investigação centrada na análise das “territorialidades sônico-musicais” construídas nos 

espaços públicos, articulou-se uma investigação interinstitucional
5
 – que permitiu a 

concretização de uma agenda de pesquisa alicerçada especialmente em um extenso trabalho 

de campo (que envolveu observações e entrevistas com músicos e consumidores) – na qual 

se buscou avaliar a importância não só cultural, mas também política e econômica das 

manifestações musicais espontâneas que ocupam regularidade as ruas do Rio de Janeiro, 

congregando atores de diferentes segmentos sociais. 

 

Música de rua como expressão de cidadania 

 

Este trabalho pode dar a impressão a princípio de que se analisa um conjunto de 

experiências apenas de caráter integrador que se realiza no espaço público (que envolve 

apenas práticas que promovem a inclusão social). No entanto, tendo como referência as 

teorias não dualistas, e desse modo - compreendendo que a dinâmica social é complexa e 

paradoxal - nossa análise assume o convívio entre modos múltiplos de atuação social que 

por vezes são contraditórios onde há conflitos, dissensos, situações inesperadas, reações dos 

setores conservadores ou ações violentas das forças de segurança pública e da própria 

sociedade.  

Aliás, cada vez mais, acompanha-se – ainda com certa perplexidade – o crescente 

movimento de ocupação dos espaços públicos, o qual ganha forma nas manifestações 

explicitamente políticas, nos “rolezinhos”
6
 ou na produção e consumo de iniciativas 

                                                                                                                                                     
4 Com esta noção busca-se valorizar a importância da música e das inúmeras sonoridades (sônico) presentes no cotidiano 

das cidades para os processos de reterritorialização que serão realizados pelos atores pesquisados. Muitas vezes a decisão 

da área que será ocupada com música leva em conta não só a circulação dos atores, mas o fluxo e a intensidade fluxos 

sônicos do local.  Estas territorialidades – mais ou menos temporárias – pela sua regularidade geram ou uma série de 

benefícios locais diretos e indiretos para o território (permitindo até o incremento das atividades socioeconômicas locais). 

Aliás, como sugerem alguns autores de Sound Studies (LABELLE, 2010; KITTLER, 1999; CONNOR, 2000), essas 

territorialidades são relevantes porque reconfiguram de alguma maneira os territórios e geram novas cartografias e mapas 

sônicos ou acústicos da cidade. É importante salientar que nesta valorização da espacialidade, que se atente para o fato de 

que as apropriações e agenciamentos que se produzem em diferentes localidades – que transformam espaços em “lugares” 

(SANTOS, 2002) – podem não ser exclusivos dos atores pesquisados. Em razão disso, é que se utiliza o termo 

“territorialidade” e não de “território”: aliás, a noção de territorialidade ou até multiterritorialidade (HAESBAERT, 2010) 

parecem ser mais adequadas para analisar as dinâmicas que envolvem de modo geral os agrupamentos sociais em um 

mundo contemporâneo marcado por nomadismos e fluxos intensos. 
5 A pesquisa “Cartografia Musical de Rua do Centro do Rio de Janeiro” (que tem apoio da FAPERJ, do CNPq e da 

Secretaria de Indústrias Criativas do MinC) foi coordenada pelos autores deste livro e envolveu os seguintes grupos de 

pesquisa: o Núcleo de Estudos e Projetos em Comunicação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFRJ e o 

grupo de pesquisa Comunicação Arte e Cidade do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UERJ. 
6 Os rolezinhos vêm provocando intensos debates na mídia tradicional nos últimos anos pela capacidade de sensibilizar e 

mobilizar um grande número de jovens de forma presencial através das redes sociais.  Esses atores passaram a ocupar – e a 
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estéticas e expressões artísticas. Os atores vêm cada vez mais manifestando o seu 

descontentamento contra a exclusão social – imposta pelo mercado e/ou pela descriminação 

social –, clamando de forma implícita ou explicita por seu “direito à cidade”.  

É possível afirmar que se assiste um momento espacial da democracia brasileira, de 

explosão das manifestações de rua e de muito debate em torno das mesmas. Com certeza é 

um momento importante de amadurecimento de uma democracia que começa ganhar maior 

densidade, especialmente com as reformas sociais implementadas nas últimas décadas e 

pela emergência da chamada “nova classe média” ou “classe C”
7
.  

O contexto atual do Rio Janeiro talvez seja ainda mais delicado dentro do cenário 

nacional. A crescente ocupação do espaço público por parte dos atores ocorre em um 

contexto em que estão sendo implementadas inúmeras intervenções por parte do Estado: 

entre as mais importantes poder-se-ia destacar obras urbanísticas, criação de alternativas de 

vias de transporte e implantação de UPPs (Unidade de Polícia Pacificadora) em área pobres 

da cidade. 

 Nos últimos anos têm-se tido a oportunidade de acompanhar tensões e conflitos nos 

quais inúmeros atores têm ido às ruas para denunciar a dimensão excludente do “projeto de 

cidade” em curso: segundo eles, a construção do “Porto Maravilha” e/ou da “Cidade 

Olímpica” (que vem promovendo uma espécie de novo “bota abaixo” nesse território) foi 

imposta a população e interessa especialmente ao grande capital (nacional e transnacional), 

portanto, da perspectiva de inúmeros atores (inclusive de alguns especialistas), a 

argumentação de que estas iniciativas deixaram legados sociais seria bastante questionável
8
.  

As insurgências contra essas intervenções seguem brotando por todos os lados, 

inclusive entre os jovens que participam das redes sociais de música que atuam nas ruas do 

Rio. Aliás, mesmo que não atuem com uma agenda política organizada, parte-se do 

pressuposto aqui de que estes atores vêm construindo uma “cidadania intercultural”.  

O que está se afirmando é que ao longo de nossa pesquisa de campo na cidade do 

Rio de Janeiro as investigações apontam para a possibilidade de uma perspectiva de 

                                                                                                                                                     
reivindicar o direito de circular – certos espaços híbridos (que são públicos e privados) como os shoppings. Mais detalhes, 

cf. Rolezinho é demanda por ampliação de cidadania. In: G1 (Disponível em: <http://g1.globo.com/globo-

news/noticia/2014/01/rolezinho-e-demanda-por-ampliacao-de-cidadania-destaca-antropologa.html>. Acesso em: 12.04.2014). 

Sobre a sociabilidade e valores que orientam em geral os rolezinhos, ver também: FRANÇA e DORNELAS, 2014. 
7 Para alguns economistas e sociólogos, o termo é bastante frágil, impreciso e não dá conta de explicar a realidade vivida 

por uma classe trabalhadora precarizada. Para outros, o aumento da renda do segmento pobre da população está criando 

um novo segmento de consumidores, o qual vem obrigando as empresas a se adaptarem a uma crescente demanda.  Para 

mais informações ver: NERI, 2008. 
8 Sobre as críticas ao projeto urbanístico que vem sendo implementado no Rio de Janeiro nos últimos anos, conferir 

VAINER, 2013. Ver também a seguinte matéria jornalística: MEDINA, Alessandra. Uma disputa nada Olímpica. 

In: Revista Veja Rio. São Paulo: Abril, 2012, p. 16-20. 
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cidadania que - para além das questões de participação coletiva e da possibilidade de atingir 

o consenso dentro das esferas públicas – conduz à inclusão de outra perspectiva às análises 

já brevemente apresentadas: é possível considerar este conjunto de questões a partir de uma 

perspectiva intercultural. Nesse sentido, assume-se neste trabalho uma posição ética e 

política atualizada a partir das ricas discussões e análises dos Estudos Culturais Latino-

americanos. Pensar a cidadania a partir das propostas de García Canclini (1997, 2008) com 

bases nas questões identitárias e históricas culturais do cotidiano - na qual a hermenêutica, a 

afetividade e a estética são incluídas nas ações dos diversos grupos pesquisados (em que a 

experiência do diálogo e negociações interculturais compõem os “agenciamentos”
9
 dos 

atores envolvidos nas práticas sociais) - torna-se muito frutífera na pesquisa atual. 

Tanto em um artigo intitulado “El malestar en los estudios culturales” (1997) como 

em Latino-americanos à procura de um lugar neste século (2008), García Canclini assinala 

que os estudos culturais latino-americanos podem se estruturar a partir da prerrogativa 

epistemológica fundada na discussão do entre paradigmas e teorias científicas as quais 

procuram desenvolver uma racionalidade interculturalmente compartilhada que dê 

coerência as interpretações e que compare a realidade empírica (observável em diferentes 

países). A partir desses estudos busca-se rever o conhecimento canonizado que versa sobre 

a realidade sociocultural desses países. García Canclini, em última instância, busca 

compreender as ações cidadãs a partir de uma ética intercultural, que leva em consideração 

os confrontos e os intercâmbios econômicos, identitários e comunicacionais vivenciados em 

tempos de globalização.  

Essas práticas interculturais não se reduziriam em acordos econômicos e nem 

apenas numa prática multiculturalista - que estiveram presentes no debate das últimas 

décadas do século XX – nas quais se admite a diversidade cultural a partir da diferença 

sublinhada por políticas de tolerância e respeito, mas que por vezes acabaram por reforçar a 

segregação social (HERSCHMANN, FERNANDES, 2011b).  Conforme salienta García 

Canclini (2011): 

(...) a intercuturalidade remete a confrontação e mescla no interior das 

sociedades, no qual grupos travam relações e trocas (...) já a multiculturalidade 

pressupõe a aceitação do heterogêneo (...) a interculturalidade implica que os 

diferentes se encontrem em um mesmo mundo e que devem conviver em 

relações de negociação e conflitos (...) (GARCÍA CANCLINI, 2011, p.106). 
 

Considerando as colocações acima, a pressuposição de nossa análise é de que ser 

cidadão: é vivenciar a cidade, experienciá-la, pensá-la, senti-la, olhá-la, tocá-la, 

                                                 
9 Cf. DELEUZE e GUATTARI, 1995. 
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apropriando-se e reinventando o cotidiano pelos diferentes “modos de fazer” por meio das 

astúcias, táticas de resistências e práticas de ocupação urbana (DE CERTEAU, 2005).  

Considera-se aqui que a atuação de grupos sociais na cidade do Rio de Janeiro 

agenciam certo abalo nas normas e diretrizes políticas dos planejamentos urbanos (em sua 

grande maioria baseados em dados estatísticos organizados dentro de uma lógica 

tecnocrática) e assim, vêm ressignificando os espaços e inserindo diferentes atores no 

debate em torno da necessidade de ampliação da cidadania (isto é, vem colocando em 

discussão diferentes modos e formas de ocupar as urbes). Como assinala Jacques, “os 

praticantes da cidade atualizam os projetos urbanos – e o próprio urbanismo – com a prática 

cotidiana nos espaços urbanos” (JACQUES, 2012, p. 272).  

Desse modo, vivenciar e desafiar os obstáculos surgidos da condição de 

marginalidade a partir de uma resistência social – expressada através de diversos rituais – 

constitui-se em uma espécie de “exorcismo social”: as festas, as performances, o teatro e a 

música, parecem fazer parte de uma potente ação pelo reconhecimento de diversas “éticas e 

estéticas” (MAFFESOLI, 1995) na cidade.  

Poder-se-ia indagar – de forma desafiadora – por que a cidade do Rio de Janeiro está 

sendo cada vez mais considerada uma localidade que está se reinventando ou que está em 

vias de adquirir um grande dinamismo. Otimismos, bairrismos e interpretações simplistas à 

parte, estamos nos propondo a repensar de forma crítica o que vem ocorrendo em diversas 

“territorialidades” (HAESBAERT, 2010) desta localidade, redimensionando especialmente 

o papel do engajamento musical neste processo. Ainda que se possam questionar os 

resultados alcançados (estamos evidentemente diante de uma região desequilibrada, com 

inúmeras desigualdades sociais), do ponto de vista da autoestima de alguns segmentos da 

população local, os efeitos são inegáveis.  

Rômulo Groisman, um dos coordenadores de um recente e importante movimento 

local, da sociedade civil organizada, intitulado “Rio Eu Amo Eu Cuido” avalia que: “(...) 

depois de muitos anos, o orgulho do carioca foi resgatado e isso é muito importante para 

uma mudança positiva de comportamento”
10

. 

Será que se pode creditar esse processo de “recuperação” – pelo menos no plano 

simbólico – aos investimentos locais e ao crescimento do Brasil, isto é, apenas às questões 

de ordem econômica? Será que as iniciativas do Estado na área da segurança pública e 

social de alguma forma contribuíram para a construção do quadro atual? Sem descartar a 

                                                 
10 Conferir entrevista concedida a OSC News em 8/6/2012 (Disponível em: <http://www.osc.com.br/confira-entrevista-

com-idealizador-da-rio-eu-amo-eu-cuido>. Acesso em: 10/8/2012). 
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relevância dos aspectos anteriormente mencionados, poder-se-ia perguntar também: qual é 

o peso das iniciativas culturais nesse processo? Desenvolveu-se este livro com o intuito de 

avaliar criticamente – em alguma medida – os projetos de “revitalização” de áreas desta 

urbe em curso, colocando outras variáveis de análise na mesa e privilegiando os aspectos 

culturais. Evidentemente, sem esgotar o debate, o objetivo foi o de provocar uma reflexão 

sobre a importância das dinâmicas que envolvem a música nas ruas
11

, isto é, repensar a 

relevância dessas nos processos de ressignificação da cidade do Rio de Janeiro.  

Notoriamente considerado um “celeiro”
12

 da produção musical do país (que gera 

inúmeros empregos e que contribui para mobilizar um PIB estadual da cultura de 

aproximadamente 5%)
13

, o Rio de Janeiro se constitui, em certo sentido, em um 

“laboratório” para se avaliar o papel da música (e do entretenimento sonoro) como “força 

movente do contemporâneo” (HERSCHMANN, FERNANDES, 2012a)
14

. Mais do que 

isso: pelas suas características arquitetônicas e geográficas, esta cidade possibilita que 

repensemos também a espacialidade como um vetor condicionante da mobilização social. 

 É preciso recordar que, após um longo e lento período de decadência 

socioeconômica, política e cultural, essa metrópole vem não só recuperando nos últimos 

anos um lugar de protagonismo no cenário nacional, mas também um lugar no mundo 

globalizado. Se, por um lado, os investimentos públicos e privados que vêm sendo 

direcionados à cidade por conta da realização de megaeventos (nacionais e internacionais) 

esportivos e de entretenimento têm um significativo papel para a reversão desse quadro; por 

outro, é possível constatar que as atividades musicais vêm também desempenhando 

relevante e estratégica função na ressignificação da cidade do Rio de Janeiro, tal como pode 

ser constatado pelo crescente e estrondoso êxito de algumas áreas do Centro tais como a 

Lapa e a Praça XV, as quais passaram nos últimos anos a gravitar em torno das atividades 

musicais
15

.  

                                                 
11 A pesquisa que baliza os resultados apresentados aqui esteve centrada nos grupos musicais (e suas redes sociais as quais 

envolvem fãs, frequentadores dos concertos e o público em geral) que atuam nas ruas do Centro do Rio, mas que não 

necessariamente e exclusivamente se expressam apenas nos espaços públicos. Na realidade, estes músicos alternam a 

realização de concertos em ambientes fechados (e pagos) com shows ao ar livre (gratuito). Portanto, estes músicos não 

podem ser exatamente qualificados como “artistas de rua”. 
12 Há várias décadas esta cidade vem atraindo músicos e profissionais do setor e assim vem se constituindo no principal 

polo de produção do país (HERSCHMANN, 2010). 
13 Mais detalhes, ver: HERSCHMANN 2010 e 2011. 
14 Sublinha-se que parte-se do pressuposto aqui de que a “música” compõe uma “paisagem sonora” de grande capacidade 

de sensibilização da sociedade contemporânea: isto é, constitui-se não só em uma mercadoria final de grande apreço, mas 

também em um insumo relevante para o êxito de outros produtos e serviços, e que é fundamental, por exemplo, para a 

compreensão do potencial da força movente do entretenimento (HERSCHMANN e FERNANDES, 2012a). 
15 Essas áreas – que antes estavam degradadas e ofereciam riscos à segurança pública – hoje abrigam dois Polos 

Históricos, Gastronômicos e Culturais estratégicos do Rio: o da Lapa e o da Praça XV. Destacam-se como casos 
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Ao mesmo tempo, na última década, nota-se que vêm se destacando algumas 

práticas espontâneas “engajadas” ou formas de “ativismo musical” que estruturam (ainda 

que provisoriamente) “territorialidades sônico-musicais” (HERSCHMANN, FERNANDES, 

2011a) – não necessariamente organizadas por profissionais do mainstream ou do chamado 

setor independente da música – que vêm repotencializando a sociabilidade de territórios 

estratégicos do Centro do Rio de Janeiro, os quais correm o risco, ciclicamente, de se 

“desvitalizar”, como sugere a história dos últimos cem anos dessa cidade.
16

  

Deste modo, parte-se da premissa nesta publicação de que a música ao vivo 

experienciada presencialmente – especialmente aquelas realizadas em concertos, 

festas/bailes, rodas, jam sessions e fanfarras promoveriam condições para a potencialização 

de encontros, estesias e afetos – quando articulada com certos perfis arquitetônicos e 

geográficos dos lugares (tais como as “ruas-galerias”
17

, praças e jardins) construiriam 

condições favoráveis não só para o desenrolar de atividades de entretenimento, mas também 

para a ressignificação das territorialidades e do cotidiano urbano (HERSCHMANN e 

FERNANDES, 2011).  

Portanto, neste conjunto de rotinas e práticas que gravitam em torno do espaço 

público, constata-se que não só os atores podem alternar a oferta de conteúdos de forma 

gratuita e paga, mas também que eles têm encontrado maneiras de financiar a oferta de 

música grátis na rua de forma continua
18

. Além disso, com frequência nas entrevistas 

realizadas com os atores emerge: por um lado, menos uma preocupação com a “carreira” e 

com certos produtos que dão status aos músicos (ou que pelo menos oferecia no século XX 

certo glamour a trajetória dos mesmos, tais como CDs e DVDs); e, por outro, é cada vez 

mais presente uma preocupação com a inclusão, integração e ampliação das suas redes de 

fãs. 

 Na prática da inclusão social dos concertos e festas, das fanfarras e rodas (de jongo, 

coco, samba e jazz) os atores envolvidos buscam atingir o maior número de pessoas no 

trabalho de ocupação das ruas e isso tem levado a vários grupos deste tipo a apostarem mais 

nas interpretações de antigos sucessos do que no trabalho mais autoral, isto é, utilizam com 

                                                                                                                                                     
exemplares, de grande sucesso econômico, os quais atraem grande visitação e hoje reúnem grande número de atividades 

culturais e turísticas que são estratégicas para a cidade (FERNANDES, 2011; HERSCHMANN, 2007).  
16 Não se analisará aqui os resultados socioeconômicos (e culturais) que vem sendo alcançado pela música de rua na 

cidade do Rio de Janeiro. Para mais informações a este respeito ver a produção científica recente dos autores, em especial: 

FERNANDES, 2011; HERSCHMANN, 2007, 2013 e 2014; HERSCHMANN e FERNANDES, 2011a, 2012a e 2012b.  
17 Mais informações sobre o conceito de “ruas-galerias” ver: FERNANDES, 2011a. 
18 Os grupos musicais de rua estudados em geral utilizam sites de financiamento coletivo (para iniciativas de 

crowdfunding) e participam de editais públicos, mas quase nunca passam o “chapéu na rua”, pois diferentemente de outras 

localidades do globo, no Brasil isso não é bem visto em geral pelo público (HERSCHMANN, 2013). 
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frequência o recurso das releituras musicais de artistas consagrados. Vale ressaltar que esta 

preocupação com o público não deve ser interpretada necessariamente (e de forma 

simplista) como uma preocupação de aceitação junto a um mercado consumidor musical 

mais pulverizado (em crise e/ou transformação). Há uma dimensão política na atitude dos 

atores na busca de proporcionar melhores condições de acesso ao conteúdo musical. Além 

disso, a preocupação com a inclusão afeta a própria composição dos grupos musicais. 

Assim, esses congregam de forma mais ou menos harmoniosa músicos amadores e 

profissionais.  

 

A esta altura, vale a pena se fazer um pequeno parêntesis de ordem teórica. Está se 

considerando aqui as experiências sensíveis musicais, como experiências de afecção, 

carnais e estésicas, isto é, vivências que criam a possibilidade de penetração do mundo, 

através do corpo, em sua totalidade. No que se refere à estética: é sempre importante 

salientar, como faz Ranciére (2009), que esta não está restrita ao campo da arte. Está sendo 

considerada aqui, portanto, como "vetor de comunicabilidade" e de "comunhão dos 

sentidos" (BOURRIAUD, 2009). Tal como propõe Maffesoli (1995), aproxima-se a noção 

de estética a de ética, compreendida como uma forma de coabitar o mundo sensível e 

inteligível. Este autor define a "ética da estética", portanto, como "emoções 

compartilhadas”, como “sentimentos em comum". Assim, para ele a ética da estética 

adquiriria materialidade nos estilos de vida dos agrupamentos sociais (MAFFESOLI, 1995, 

p. 35).  

Assim, uma das principais preocupações dos músicos que atuam nas ruas do Rio – 

além da luta pela sobrevivência e o desenvolvimento de estratégias que têm como 

finalidade dar mais visibilidade ao seu respectivo trabalho – é com a inclusão social, com a 

construção da cidadania (de caráter intercultural) que se daria pelo ato de ocupar as ruas de 

forma nômade e lenta (com tempo para a vivência de sociabilidades). Isso pode ser 

constatado no universo das festas, fanfarras e rodas (de samba e jazz).  

 

 

Corpo e música na cidade 

 

Este trabalho pretende valorizar a vivência corporal que gravita em torno da música 

nas cidades, especialmente aquelas nômades, as quais colocam em cena a experiência da 

alteridade, que em geral produzem situações de mobilização social. Aliás, não há como 
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seguir os atores e acompanhar suas experiências sonoras coletivas e não ser mobilizado ou, 

ao menos, afetado de alguma forma “corporalmente” (MERLEAU-PONTY, 2004; 1999) 

pela sonoridade das territorialidades pesquisadas.  Nesse sentido, De Nora sublinha a 

capacidade da música em condicionar o corpo, acionando nossas lembranças (faculdades da 

nossa memória) e afetando ideias, humores e emoções (DE NORA, 2000). Não é apenas a 

sonoridade dos concertos ao vivo executados, mas as vozes e ruídos que ecoam das ruas, do 

tráfico e das pessoas, que envolvem e conformam o ambiente desses encontros corporais 

pesquisados.  

Seguindo as pistas de Durán (2008, p. 103) afirma-se que “já como dizia Aristóteles, 

não há nada no espírito que não passe pelos sentidos”. Desse modo, não se pode negar que, 

assim como propõem Sennett (1996) “a nudez, o calor, os espaços públicos, as orientações 

geométricas, o papel da luz, o medo ao contato físico, ou as necessidades de circulação” são 

a base para se refletir as cidades em épocas distintas. Mais, “com a obra de Sennett o corpo 

se converte em protagonista principal, na chave para entender o sentido da morfologia e da 

organização urbana” (DURÁN, 2008, p.104), ou seja, os sentidos das cidades emergem nas 

interações sensíveis entre o corpo e a própria cidade. A lógica desta reflexão sobre as bases 

corporais da percepção conduz a pensar as cidades a partir de sua potência sensorial.  

Consequentemente, nesta direção, entende-se que o espaço e o corpo comunicantes 

em interação demandam a experimentação mútua para que o corpo apreenda o lugar pela 

ação “in loco”. Essa foi a postura investigativa adotada neste trabalho: o colocar-se à 

deriva, assumir percursos com a intencionalidade que busca o que está na experiência da 

cidade com o objetivo de encontrar os sentidos imanentes dos lugares. 

A proposta de se colocar “à deriva” não é aleatória, mas corresponde a uma posição 

de estratégia metodológica conscientemente adotada pelos pesquisadores no intuito de 

entender a cidade como um espaço dinâmico que se atualiza cotidianamente a partir das 

interações inteligíveis e sensíveis. Em sua extensa obra sobre a configuração territorial, 

cultural e econômica das cidades, Jacobs – conhecida pela publicação de Morte e Vida das 

Grandes Cidades -– frequentemente apresenta a ideia de que as cidades, as economias e a 

própria vida se colocam “à deriva”: flutuar, à discrição dos mares, ventos ou correntezas; 

vaguear, ser levado pelas circunstâncias. Para Jacobs, a palavra representa a concepção de 

que cidades são sistemas abertos que se constituem empiricamente, na medida em que 

avançam, que recebem constantes infusões de matéria e energia e, ao longo do caminho, 
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deparam-se com imprevistos. São sistemas que, apesar de apresentarem organização e 

estrutura, precisam lidar com as interferências e incertezas do acaso (JACOBS, 2000). 

Desse modo, a deriva apresenta-se como uma abordagem não linear, que permite 

compreender, na configuração comunicativa da cidade, múltiplos fenômenos de 

identificação sociocultural.  Assim, propõem-se observar as interações da cidade não 

somente como um aparato programado e planejado pelos urbanistas, mas como um espaço 

de comunicabilidades dinâmicas que se dobram e desdobram infinitamente, construindo 

espaços comunicantes de diversas, múltiplas ou “inter” culturas.  

Conforme Jacques (2012), a prática da deriva proposta pelos situacionistas em 

“Introdução a uma crítica da geografia urbana”, texto publicado por Debord nos Lèvres 

Nues (anterior ao seu livro capital A Sociedade do Espetáculo) propunha uma experiência 

sensorial com a cidade, uma “psicogeografia”, com caráter lúdico e experimental na cidade. 

A partir de um comportamento tipicamente labiríntico, e segundo Debord, de uma 

experiência de abandono da atividade produto-consumista. Colocar-se a deriva é se deixar 

levar pela desorientação da cidade, pela fruição se entregando às solicitações do terreno e 

das pessoas que nele venham a encontrar (DEBORD, 1997 e 2003).  

O desenho da cidade, para os situacionistas, deve surgir a partir das experiências 

praticadas onde o detournement, ou desvio, era essencial na prática criativa de organização 

e apreensão dos fenômenos. Assim as produções de sentidos vividas no cotidiano - 

baseadas no movimento nômade - possibilitariam “novas cartografias”, outros imaginários, 

para além do estabelecido pelos projetos da modernidade. A partir dessa proposta, os 

espaços das cidades passam a ser observados e mapeados como um sistema de zonas unidas 

por fluxos e vetores de desejo. Interessante notar é que a prática do detournement é 

apropriada pelos grupos os quais investigamos, pois desviam através de estratégias estéticas 

os sentidos programados dos espaços urbanos (SZANIECKI, 2007). 

 

 

Cartografia como tradução 

 

Onde o mapa demarca, o relato faz uma travessia. 

(DE CERTEAU, 1994, p. 47) 

 

À exceção do estudo de caso da seresta de Conservatória - o qual foi incluído por se 

constituir em um exemplo muito rico e interessante para o conjunto de questões que se 

buscou analisar neste livro - os vinte grupos musicais (e seus fãs/consumidores) 
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pesquisados e analisados aqui tocam a maior parte do tempo e com destaque no Centro do 

Rio. Buscando dar conta do universo estudado, delimitou-se a pesquisa aos grupos musicais 

que atuam nesta localidade. 

 Na realidade, todos estes agrupamentos têm o seguinte perfil: a) realizam iniciativas 

desta natureza com regularidade já há algum tempo (vale ressaltar, contudo que, por um 

lado há grupos musicais que praticam mais intensamente nomadismo – especialmente os de 

fanfarras – e, portanto, nem sempre definem um lugar certo para a execução dos concertos; 

e, por outro lado, mesmo estes tocam com frequência e de forma recorrente na estratégica 

área central da cidade); b) gozam de relativa autonomia em relação aos empresários, 

produtores e comerciantes do território nos quais realizam os concertos; c) mobilizam 

especialmente pelas redes sociais segmentos expressivos de fãs e frequentadores dos 

concertos (jovens
19

, em sua maioria, muitos deles em “moratória social”
20

); d) não atuam de 

forma isolada como os artistas de rua reunindo músicos amadores, semiamadores e 

profissionais; e) no repertório musical – identificado com “gêneros” (NEGUS, 2005; 

FRITH,1981) como samba, jongo, coco, choro, fanfarras, jazz, rock e black music – 

executam reinterpretações de trabalhos de autores consagrados, mas também algumas 

composições autorais; f) buscam a sustentabilidade através de editais públicos, 

crowndfunding e/ou estratégias de financiamento alternativas.  

A esta altura vale esclarecer que o intuito com esta pesquisa - que baliza os 

resultados aqui apresentados - não foi o de produzir uma cartografia tradicional. Vale 

sublinhar também que há um número expressivo e crescente de pesquisadores interessados 

em elaborar o “ofício cartográfico” (MARTIN-BARBERO, 2004). Sem oferecer uma lista 

exaustiva, poder-se-ia mencionar alguns trabalhos bastante instigantes, críticos e 

propositivos que foram elaborados no Brasil na última década no campo das ciências 

sociais, tais como de: LEMOS, 2011; REGIS e FONSECA, 2012; ACSELRALD, 2008; 

SILVA, 2011, RIBEIRO, 2011. 

Talvez uma das pistas importantes para entender a proposta desta pesquisa seja 

oferecida por Martín-Barbero em Ofício do Cartógrafo. Neste livro o autor propõe uma 

metodologia que rejeita os “mapas sínteses” (bastante comuns na modernidade) e que é 

capaz de construir um mapa cognitivo do tipo “arquipélago”: 

                                                 
19 A noção de jovem e juventude é considerada aqui um construto sociocultural, distanciando-se de uma perspectiva 

apenas biológica (MARGULIS, 1996).  
20 Margulis (e outros autores que trabalham com esta expressão) define a “moratória social” como um prazo concedido a 

certa classe de jovens, que lhes permite gozar de uma menor exigência enquanto completam sua instrução e alcançam sua 

maturidade social. Esta moratória permitiria prolongar a entrada na vida adulta e, consequentemente, a necessidade desses 

atores assumirem várias responsabilidades (MARGULIS, 1996).  
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Atravessando duas figuras modernas – a do universo de Newton e dos 

continentes (da história) de Marx e a do inconsciente de Freud –, nossos mapas 

cognitivos chegam hoje à outra figura, a do arquipélago, pois, desprovido de 

fronteira que o una, o continente se desagrega em ilhas múltiplas e diversas, que 

se interconectam (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 12). 

 

Busca-se com este método cartográfico proposto pelo autor a realização - no limite - 

de uma espécie de “mapa noturno” que seja provocativo, que não perca de vista a sua 

aplicação política, ou seja, que esteja comprometido com os problemas enfrentados no 

contexto no qual o pesquisador está inserido (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 17): 

 
(...) [Em outras palavras, o mapa noturno seria capaz de] indagar a dominação, a 

produção e o trabalho, mas a partir do outro lado: o das brechas, o do prazer. Um 

mapa não para a fuga, mas para o reconhecimento da situação desde as 

mediações e os sujeitos, para mudar o lugar a partir do qual se formulam as 

perguntas, para assumir as margens não como tema, mas como enzima. Porque 

os tempos não estão para síntese, e são muitas as zonas da realidade cotidiana 

que estão ainda por explorar, zonas em cuja exploração não podemos avançar 

senão apalpando (...). (MARTÍN-BARBERO, 2004a, p. 18) 

 

Entretanto, é importante sublinhar e precisar melhor a perspectiva metodológica 

desenvolvida neste trabalho. Esta se considerando a cartografia como uma espécie de “guia 

de viagem” (LATOUR, 2012)
21

, uma tentativa de “tradução” (SOUSA SANTOS, 2010; 

BHABHA, 2007). Ao invés de se chegar a argumentos que explicariam inteiramente a 

diversidade das experiências sociais, buscou-se – ao acompanhar os movimentos de 

“reagregação dos actantes” (LATOUR, 2012) – valorizar o que é considerado a princípio 

com “menor, residual e/ou sem credibilidade ou importância” (SOUSA SANTOS, 2010) 

como, por exemplo, a música que é executada nos espaços públicos do Rio.  

Entende-se, portanto, como o ato de cartografar contemplar e conferir destaque as 

diferentes narrativas presentes (considerando inclusive as fabulações que alimentam os 

imaginários locais), isto é, como uma iniciativa que promove a polifonia e que tenta investir 

na enorme riqueza social, a qual quase sempre não é encarada com muita credibilidade 

pelos membros da academia. Tomando como referência a sugestão de Sousa Santos, busca-

se realizar um duplo movimento (invertendo a tendência da produção científica mais 

                                                 
21 De acordo com Latour (2012), o pesquisador ANT é consciente da limitação da sua atividade de pesquisa (que “achata o 

mundo” pela sua condição como investigador e ator social): o que a principio seria um obstáculo é o que justamente 

impele e o torna capaz de cartografar (na escala da formiga). Segundo Latour, construir cartografias é traduzir, produzindo 

relatos de risco que assumem a precariedade do trabalho de investigação. Portanto, produzir uma cartografia é investir em 

um trabalho de risco e bastante precário. Para o autor, a tarefa do pesquisador é seguir os atores, rastrear e descrever 

associações, tecendo a própria rede. Sempre lembrando que para ele a rede não está lá, ou seja, a rede não é o que está 

sendo descrito, ela é uma ferramenta, ou seja, o próprio método (LATOUR, 2012). 
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conservadora): por um lado, procura-se praticar uma sociologia das ausências e, com isso 

expandir o presente; e, por outro lado, através de uma sociologia das emergências, busca-se 

contrair o futuro (SOUSA SANTOS, 2010)
22

. 
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