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RESUMO 

 

Nascimento, Marina Marçal do. Baile do Viaduto de Madureira: estratégicas de 

territorialização através da cultura. Monografia de conclusão do curso de Direito. Orientação 

do Prof. Dr. Wilson Madeira Filho. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2013. 

Este trabalho propõe um estudo acerca da valorização da cultura em apropriações 

informais sob espaços públicos urbanos, a fim de que seja consolidado um planejamento 

interdisciplinar com estratégias possíveis e políticas de desenvolvimento urbano que pensem 

efetivamente no todo. Como objeto do estudo temos o “Espaço Cultural Rio Hip Hop 

Charme”, embaixo do viaduto Negrão de Lima, em Madureira, bairro do subúrbio do 

município do Rio de Janeiro. No território em questão é realizado um baile charme semanal 

como meio de proporcionar lazer aos moradores, preservar a cultura local e resistir a uma 

política de territorialização que, por vezes, ainda distribui os impactos socioambientais de 

acordo com os estratos sociais. A monografia se subdivide em cinco capítulos. No Capítulo 1 

é descrito o processo de chegada dos negros vindos da África e a migração, em sua grande 

maioria, para os subúrbios do Rio de Janeiro, incluindo o bairro de Madureira. No Capítulo 2 

analisamos o desenvolvimento do bairro enquanto metonímia da circulação do capital. No 

Capítulo 3 é levantada a questão da relação entre subúrbio e a injustiça ambiental nas políticas 

urbanas. No Capítulo 4 debate-se a construção da identidade cultural no território em questão. 

No Capítulo 5 analisamos a experiência de territorialização através da cultura debaixo do 

Viaduto de Madureira. Nas considerações finais destacamos os aspectos positivos desta 

apropriação informal como meio de proporcionar utilidade ao espaço residual e interação com 

o meio urbano. 

 

PALAVRAS-CHAVE: IDENTIDADE CULTURAL; VIADUTO DE MADUREIRA; 

BAILE CHARME; TERRITORIALIZAÇÃO; PLANEJAMENTO URBANO. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Nascimento, Marina Marçal do. Madureira’s Viaduct: strategies of territorialization through 

culture. Monograph of conclusion for law school. Guidance of Professor Dr. Wilson Madeira 

Filho. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2013. 

This work proposes a study on the value of culture in informal appropriations under 

urban public spaces to an interdisciplinary planning with possible strategies and policies for 

urban development that think effectively in whole.  As the object of study has the “Espaço 

Cultural Rio Hip Hop Charme” beneath the overpass Negrão de Lima in Madureira, a 

neighborhood on suburb of Rio de Janeiro. The territory in question performs a party that 

plays the rhythm “charme” weekly as a means of providing entertainment to residents, 

preserve local culture and resist a territorial policy that, sometimes, still distributes the 

environmental impacts according to social strata. The monograph is divided into five 

chapters. Chapter 1 describes the arrival process of blacks from Africa and migration, mostly, 

to the suburbs of Rio de Janeiro, including the neighborhood of Madureira. In Chapter 2 we 

analyze the neightboorhood's development as a metonym of the circulation of capital. In 

Chapter 3 raises the issue of the relationship between suburban and environmental injustice in 

urban policies. In Chapter 4 we discuss the construction of cultural identity in the territory in 

question. In Chapter 5 we analyze the experience of territorialization through culture under 

the Madureira’s Viaduct. In the final considerations highlight the positive aspects of this 

informal ownership as a means of providing utility residual space and interaction with the 

urban environment. 

 

KEYWORDS: CULTURAL IDENTITY; MADUREIRA’S VIADUCT; “CHARME” 

PARTY; TERRITORIALIZATION; URBAN PLANNING; 
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INTRODUÇÃO 

 

Trata-se de trabalho acadêmico realizado como requisito parcial para conclusão do 

curso de Direito pela Universidade Federal Fluminense que, teve como motivação para a 

escolha do tema a pesquisa de iniciação científica desenvolvida a partir do projeto “O Baile 

do Viaduto de Madureira, um charme de patrimônio cultural: estratégias de territorialização 

através da dança e da música” 
1
.  

A pesquisa de iniciação científica teve como objetivo apontar caminhos para o 

reconhecimento do “Espaço Cultural Rio Hip Hop Charme” como patrimônio cultural 

imaterial por sua contribuição à cultura no cenário carioca. O local fica embaixo do Viaduto 

Negrão de Lima em Madureira, um bairro no subúrbio do Rio de Janeiro, onde é realizado um 

baile charme semanal.  

Na estrutura curricular das Faculdades de Direito, em especial na UFF, muitas vezes 

o estudo sobre direito urbanístico e direito ambiental deixam a desejar. São dois ramos do 

direito com um ínfimo acervo na biblioteca de nossa universidade, na qual a carga horária da 

graduação é visivelmente pequena impossibilitando o esgotamento de temas básicos. No 

entanto, não só o estudo, mas os outros pilares da Universidade, que são a pesquisa e a 

extensão, fizeram com que o interesse nesses dois ramos motivassem a busca através de 

pesquisas por alternativas que contribuíssem para a melhoria na qualidade de vida de diversos 

grupos apartados na sociedade, entre eles, os negros e os moradores do subúrbio. 

Esta pesquisa acredita que não só o aprendizado pautado em dogmas, mas propostas 

de diálogo e a observação de experiências alternativas podem oferecer novos caminhos de 

resolução de impasses e antigos conflitos de nossa sociedade. Do mesmo modo em que tem 

sido observado por diversos autores do direto urbano ambiental e acadêmicos do Programa de 

Pós-Graduação em Sociologia e Direito de nossa universidade.  

Com isso, este trabalho propõe um estudo acerca da valorização da cultura em 

apropriações informais sob espaços públicos urbanos, a fim de que seja consolidado um 

planejamento interdisciplinar com estratégias possíveis e políticas de desenvolvimento urbano 

                                                           
1
Pesquisa de iniciação científica financiada pela FAPERJ – Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, processo nº 100.890/2013 sob coordenação do Prof. Dr. Wilson Madeira 

Filho. 
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que pensem efetivamente no todo. A apropriação informal de um espaço público urbano para 

a prática de atividades culturais por parte de um grupo de moradores formado, em sua 

maioria, por negros e pobres deve ser analisada como um exemplo de resistência harmoniosa 

a uma política de territorialização que ainda distribui os impactos socioambientais de acordo 

com os estratos sociais. 

Acreditamos que o aumento dos fluxos de circulação como tendência do sistema 

capitalista favorece a formação de espaços públicos urbanos residuais, que nem sempre foram 

levados em conta por arquitetos e urbanistas. Deste modo, uma melhor compreensão do modo 

espontâneo em que esses espaços podem ser criativamente utilizados por parte da comunidade 

circunvizinha pode levar a uma política urbana que valorize, de fato, a produção da cultura 

como forma de impedir a utilização negativa desses espaços à luz do art. 2º, IV do Estatuto da 

Cidade.  

No contexto dos grandes centros urbanos contemporâneos, percebemos diversas 

vezes a construção de espaços públicos carentes, esquecidos pelo Estado, afetados 

diretamente por uma política de desenvolvimento econômico viciada por interesses externos. 

Espaços estes, que são o resultado direto dos modelos de crescimento urbano, são áreas 

fragmentadas que, estranhamente, podem chegar a ser comoventes por apresentar aspectos 

gerais de marginalidade.  

Estas áreas remontam por vezes aquilo que Marc Augé (1994) identifica como os 

“não-lugares” 
 2

, espaços de passagem, permeados por pessoas em trânsito diante do fluxo de 

circulação da lógica capitalista, lugares de ninguém, incapazes de dar forma a qualquer tipo 

de identidade. No entanto, essas áreas podem ser o palco de novos cenários, através de 

contribuições participativas de grupos constrangidos à expatriação urbana, que preservam sua 

identidade cultural e oferecem outras possibilidades de olhares à cidade.  

Assim, através de entrevistas, observação participativa in loco e pesquisa literária 

sobre o contexto histórico, geográfico, econômico e social em que o espaço residual em 

questão foi construído buscamos entender como se configura a identidade na informalidade e 

seu reflexo na sociedade. A intenção principal é revelar o potencial dos lugares residuais, que 

nem sempre se configuram faticamente como sobrantes, e mostrar que nem todas as 

ocupações espontâneas que se apoderam destes espaços urbanos são necessariamente 

                                                           
2
 AUGÉ, Marc. Não-Lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. São Paulo: Papirus, 1994, 

p. 87-88. 
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negativas. Pelo contrário, são capazes de permitir a criação de lugares potencialmente 

promovedores de cultura. 

 Deste modo, analisamos como o diálogo entre as comunidades que circundam esses 

espaços e os gestores públicos podem ser pensados como forma de aprimorar as políticas 

urbanas atuais. Ao invés do descaso ocasionado muitas vezes por políticas urbanas viciadas 

pela injustiça ambiental 
3
, examinamos como o Estado pode flexibilizar sua relação com as 

populações mais afetadas através do fomento e valorização de projetos culturais como meio 

de propiciar uma melhora da qualidade de vida nesses grandes centros urbanos.  

Levantamos assim, uma análise acerca da utilização de um espaço público urbano 

por uma comunidade que traz, através da arte como prática cultural utilizada por muitos anos 

pelos moradores do bairro remontando a um passado identitário, aspectos positivos para 

problemas crônicos das sociedades contemporâneas, até então não solucionados pelo Estado.  

A gestão das áreas públicas é de responsabilidade das instituições estatais conforme 

art. 24, I da Constituição Federal, à luz ainda das diretrizes gerais apontadas pelo Estatuto da 

Cidade. Deste modo, os espaços públicos devem desempenhar também aspectos de recreação 

e respiro para ambientes urbanos densificados, preservação da identidade dos bairros através 

de uma interação com o convívio social e, consequentemente, um embelezamento da cidade.  

Vislumbra-se então, a cultura fomentada pela interação social como meio de 

proporcionar uma linguagem estável para o tratamento desses espaços em geral, fazendo com 

que estes ganhem novos significados diante do crescimento das cidades modernas, cada vez 

mais metropolitanas. Trazendo como solução alternativa a um dos muitos problemas do 

mundo globalizado aquilo que Hall (2005) relembra através das palavras de Gellner: 

 

[...] a cultura é agora o meio partilhado necessário, o sangue vital, ou talvez, 

antes, a atmosfera partilhada mínima, apenas no interior da qual os membros 

de uma sociedade podem respirar e sobreviver e produzir. (Gellner, apud 

Hall: 2005, p. 38)
4
 

                                                           
3
“O mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do ponto de vista econômico e social, destinam a maior carga 

dos danos ambientais do desenvolvimento às populações de baixa renda, aos grupos sociais discriminados, aos 

povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, às populações marginalizadas e vulneráveis”. (PORTO, 

Marcelo Firpo S.; PACHECO, Tânia C. Conflitos e injustiça ambiental em saúde no Brasil. Tempus -Actas em 

Saúde Coletiva, Brasília, v. 3, n. 4, p. 26-37, 2009.) 
4
 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes. 10 ed. 

Rio de Janeiro: DP&A, 2005, p.38. 
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O presente trabalho buscou realizar levantamento pontual sobre o histórico do 

território, a partir de revisão bibliográfica, partindo também da vivencia da autora, nascida e 

criada em Madureira, somando-se a entrevistas com alguns dos atores sociais.  

Nesse sentido, buscando apresentar a dinâmica cultural e o modelo sui generis de 

territorialização do Viaduto de Madureira, essa monografia se subdivide em cinco capítulos. 

No Capítulo 1 é descrito o processo de chegada dos negros vindos da África e a migração, em 

sua grande maioria, para os subúrbios do Rio de Janeiro, incluindo o bairro de Madureira. No 

Capítulo 2 analisamos o desenvolvimento do bairro enquanto metonímia da circulação do 

capital. No Capítulo 3 é levantada a questão da relação entre subúrbio e a injustiça ambiental 

nas políticas urbanas. No Capítulo 4 debate-se a construção da identidade cultural no território 

em questão. No Capítulo 5 analisamos a experiência de territorialização através da cultura 

debaixo do Viaduto de Madureira. Nas considerações finais destacamos os aspectos positivos 

desta apropriação informal como meio de proporcionar utilidade ao espaço residual e 

interação com o meio urbano. 
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1 – DA ÁFRICA À MADUREIRA 

 

 

Elevador é quase um templo 

Exemplo pra minar teu sono 

Sai desse compromisso 

Não vai no de serviço 

Se o social tem dono, não vai... 

Quem cede a vez não quer vitória 

Somos herança da memória 

Temos a cor da noite 

Filhos de todo açoite 

Fato real de nossa história 

(Identidade, Jorge Aragão) 

 

1.1 A chegada dos negros ao Centro do Rio de Janeiro  

O tráfico negreiro trouxe para a cidade do Rio de Janeiro no século XVIII, cerca de 

dois milhões de negros oriundos da porção oriental da África e do centro oeste africano que, 

arrancados de suas terras natais, foram comercializados como força de trabalho. Os negros 

eram vindos em sua maioria de Angola, Benguela, Mina, Cabinda, Congo e Moçambique e 

contribuíam para a construção e desenvolvimento da região portuária na realização de obras, 

transporte de cargas e, em atividades de comércio, artesanais e domésticas, segundo Mary 

Karasch (2000) 
5
. 

Após a abertura dos portos iniciou-se um período de considerável crescimento e 

expansão econômica urbana. Em 1808, com a transferência da Corte Portuguesa para o Rio de 

Janeiro, muitos foram os viajantes que vieram em missões científicas europeias, encarregados 

de irradiar cultura e civilização na nova sede da monarquia portuguesa.  

Freitas (2009)
6
 explica que os olhares lançados sobre o desconhecido eram 

registrados por naturalistas, médicos, botânicos acompanhados de desenhistas e pintores que, 

documentavam suas observações guiadas pelo pensamento científico oitocentista. Eram 

registrados usos, costumes e tradições minuciosamente.  

                                                           
5
 KARASCH, Mary C. A vida dos escravos no Rio de Janeiro 1808-1850. Rio de Janeiro: Cia. das Letras, 2000, 

p. 32. 
6
FREITAS, Iohana Brito de. Cores e olhares no Brasil Oitocentista. Niterói: Dissertação de Mestrado 

Universidade Federal Fluminense. Instituto de Ciências Humanas e Filosofia Pós-Graduação em História Social, 

2009, p. 15-16. 
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O Brasil que “oscilava entre os papéis de promessa de paraíso e ameaça de inferno, 

seria agora o cenário e o enredo de um manifesto ato civilizatório”. Viajantes de todo o 

mundo passaram a descrever “um mundo que se organizava de maneira visualmente distinta e 

sob leis que pareciam desconhecer as convenções estéticas europeias” 
7
. 

Assim, no século XIX, a noção de raça e de desigualdade, segundo Freitas, parecia 

tomar cada vez mais força no pensamento científico. Já no período colonial passaram a ser 

utilizadas diversas nomenclaturas como pardos, mulatos, crioulos, cafuzos, pretos, africanos 

para designar as pessoas que não eram brancas ou índios. As diferenças de cor da pele e 

características físicas reforçavam a hierarquia presente nas sociedades escravocratas, mas não 

eram necessárias para justificar a escravidão, sendo utilizados apenas os conceitos de pureza 

de sangue
8
 e propriedade.  

Tanto era assim que, no Brasil, a única base legal utilizada para justificar a 

escravidão se pautava no art. 179, XXII da Constituição do Império, de 1824, na qual o texto 

dizia “É garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. [...]” 
9
. Como o escravo 

era considerado propriedade e o texto trazia esta redação, os efeitos foram estendidos para 

justificar a prática de servidão. 

 No final do século XVIII, já era possível perceber a usual associação entre a cor da 

pele e a escravidão. No Brasil, esses pensamentos influenciaram muito a elaboração de Leis 

no início da República, o que dificultava a reação dos negros. As manobras políticas e sociais, 

como os próprios castigos, eram utilizadas para manter os negros na condição de inferiores 

mesmo após ter sido declarado ilegal o tráfico negreiro em 1850. 

 Sob a fiscalização dos cruzeiros ingleses, ficava cada vez mais difícil o 

descarregamento de escravos. Em 1888, ocorre a abolição da escravatura no Brasil. Com o 

fim da escravidão, o estabelecimento da República em 1889 e a Reforma Pereira Passos entre 

                                                           
7
FREITAS, Iohana Brito de. Cores e olhares no Brasil Oitocentista. Niterói: Dissertação de Mestrado 

Universidade Federal Fluminense. Instituto de Ciências Humanas e Filosofia Pós-Graduação em História Social, 

2009, p. 29. 
8
Kabengele Munanga explica que “o conceito de pureza de sangue estendeu-se ao negro e ao mulato, que 

passaram a ser considerados também como representantes das raças infectas”. Para o autor, “em benefício do 

branco, o negro é alienado tanto no produto e na forma de seu trabalho como na sua pessoa. Para isto, o sistema 

econômico que produziu o escravo produziu também a maneira de produzir escravos biológica e socialmente.” 

(MUNANGA, K., apud CAMPOS, Andrelino. Do Quilombo à favela. A produção do espaço criminalizado no 

Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: BERTRAND, 2005, p.153)  
9
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Constituicão politica do Imperio do Brazil (de 25 de março de 1824). 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao24.htm>. Acesso em 

01/07/2013. 
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o final do século XIX e início do século XX, novos modelos de moradia surgem no centro da 

cidade do Rio de Janeiro, incluindo os cortiços e as favelas. 

Com o aumento da população, os brancos pobres ou advindos do fluxo de imigrantes 

em busca de trabalho passam a morar também nos cortiços e favelas que, antes, eram espaços 

habitados apenas por negros livres e seus descendentes.  O expressivo número de negros nas 

ruas tornou-se ainda mais mal visto pela sociedade brasileira, que renegava o negro e o 

discriminava social e culturalmente ainda em virtude de sua estigmatização, segundo Silva. 

 Se como escravo a vida do negro era sofrida e apartada de condições sociais dignas, 

como liberto o Estado não se importou com o que lhes aconteceria, já que nenhuma política 

lhes foi reservada, como destaca Moura
10

. O mercado de trabalho priorizava os imigrantes, o 

preconceito dificultava a inserção dos negros nas indústrias, no comércio e no funcionalismo 

público. 

Silva afirma ainda que alguns serviços, que apresentavam atividades de força brutal, 

eram recusados por muitos negros por remetê-los à lembrança das humilhações passadas 

enquanto escravos. No entanto, o mesmo trabalho não era negado pelos imigrantes, que 

buscavam qualquer tipo de serviço, dadas as poucas oportunidades ofertadas no mercado 

regular. Os que não conseguiam se estabelecer no militarismo ou no trabalho doméstico 

ligavam-se as atividades de prostituição, cabarés, teatros, circos ou qualquer improviso, lícitos 

ou não, para ganharem suas vidas no cenário urbano. 

Os negros e poucos africanos que restaram na cidade passaram a ser sinônimo de 

atraso, expressavam em suas relações cotidianas manifestações culturais de origem africana e 

lembravam a sociedade do que ninguém queria ser lembrado: a escravidão.  Os republicanos 

reprimiam qualquer tipo de atividade cultural dos negros, que permaneciam se organizando ao 

seu modo, a situação se tornava cada vez mais insustentável.  

Com o fim da Guerra de Canudos em 1897
11

, os negros que se engajaram no 

militarismo e alguns baianos alistados vieram para o Rio de Janeiro para o recebimento de 

seus vencimentos atrasados e, também como forma de escaparem da seca do Nordeste.  Além 

                                                           
10

 MOURA, 1995, apud SILVA, Cristina Conceição da. O Samba no Rio de Janeiro:elementos socializadores 

dos grupos étnicos nos quintais de Madureira e Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2013.Tese (Mestrado em Letras) 

– Faculdade de Letras e Ciências Humanas, Universidade do Grande Rio, Rio de Janeiro, 2013, p. 53.  
11

 SILVA, Cristina Conceição da. O Samba no Rio de Janeiro:elementos socializadores dos grupos étnicos nos 

quintais de Madureira e Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2013.Tese (Mestrado em Letras) – Faculdade de Letras e 

Ciências Humanas, Universidade do Grande Rio, Rio de Janeiro, 2013, p.57. 
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disso, a chegada de imigrantes estrangeiros em virtude do crescimento industrial continuava 

acontecendo em larga escala.  

A cidade passava por dois grandes marcos que provocaram um intenso crescimento 

desordenado nas áreas próximas ao centro da cidade. No final do século XIX, o Rio de 

Janeiro estava visivelmente dividido entre áreas das elites e as populares, sendo definidos 

novos padrões de faixada na cidade, e iniciando-se as demolições, que fizeram com que 

milhares de pessoas tivessem que procurar novas moradias. 

 

1.2 O desenvolvimento do “sertão carioca” 

Diante da crise do sistema escravocrata, as políticas de reforma urbana da lógica 

republicana e a implementação do sistema de trilhos, em 1858, caberia à esta população 

desabrigada a migração para novos espaços geográficos. A construção da Estrada de Ferro 

Central do Brasil possibilitou o acesso ao bairro de Cascadura, ocorrendo assim o 

desenvolvimento da vasta região ao redor da malha do novo transporte urbano.  

A cidade se expande em torno das estações de trem comportando uma população 

mais humilde, formada por pobres e ex-escravos. Nasciam os primeiros núcleos suburbanos 

do século XX. Os subúrbios passam a ser o novo lar dos desalojados. Operários, militares de 

patentes inferiores, imigrantes, desempregados e pessoas que sobreviviam através de 

pequenas transações viram nesses novos terrenos do “sertão carioca” uma oportunidade de 

sustento.  

[...] encontrei uma população laboriosa, bem brasileira, cujos usos e 

costumes me levaram à denominação de Sertão Carioca.
12 

 

 Magalhães Corrêa, escritor e naturalista, publica seu livro O Sertão Carioca em 

1936 – intitulado em homenagem ao livro Os Sertões de Euclides da Cunha - , sob a 

influência do movimento sanitarista. Na análise de Franco e Drummond (2005), o autor 

mostra que ao redor da própria capital federal existia uma realidade desconhecida por aqueles 

que viviam em meio ao centro urbano.  

                                                           
12

CORRÊA, Armando Magalhães. O sertão carioca. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1936, p. 23. 
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Uma realidade sertaneja que, para ele, representava a condição da maior parcela da 

sociedade brasileira. A palavra “sertão” remetia aos lugares inóspitos do vasto interior 

brasileiro e, encontra-se sistematicamente justaposta a “carioca” que remetia à metrópole da 

capital que antes fora colonial, depois imperial, e, como republicana, fora a maior cidade do 

país
13

. 

O sertão carioca, na descrição de Magalhães Corrêa, compreendia a vasta zona de 

lagoas e restingas na planície de Jacarepaguá que, começava em Campinho até Rio das Pedras 

(atual Oswaldo Cruz) e se estendia até aos arredores de Sepetiba e Pedra de Guaratiba
14

. A 

localidade que aqui será analisada é a de Campinho, na Freguesia do Irajá. 

O Brasil colonial subdividia determinadas porções territoriais sob a denominação de 

freguesia, dentre elas a Freguesia do Irajá. Criada em 1644, a vasta região era ocupada por 

fazendas que, ao longo dos séculos XVIII e XIX, eram de extrema importância econômica 

para o modelo produtivo da época, especialmente, pela força do trabalho escravo nos treze 

engenhos de açúcar locais. Um dos mais prósperos engenhos era o Engenho da Portela, que 

posteriormente veio dar nome à via de principal fluxo da região
15

, situado entre a Fazenda 

Campinho e o Rio das Pedras. A região posteriormente recebeu o nome de Madureira em 

homenagem ao famoso boiadeiro e mercador da localidade: Lourenço Madureira. Após seu 

falecimento em 1851, a fazenda Campinho começa a se desenvolver como bairro.  

 

1.3 “O meu lugar” – O crescimento do bairro de Madureira 

Ao lado do bairro de Cascadura onde se localizava a última estação de trem no 

sentido do interior da cidade em 1858, e do bairro de Oswaldo Cruz, anteriormente chamado 

de Rio das Pedras (nome do rio presente na localidade e renomeado em homenagem ao 

sanitarista), encontra-se Madureira. Cerca de 1.200 metros de distância da estação de 

Cascadura, o bairro de Madureira só recebeu sua própria estação de trem em 15 de junho de 

1890
16

.  
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PORTELA. A Semente. Deu nome também a escola de samba. Disponível em: 

<http://www.portelaweb.com/escola.php>. Acesso em 30/06/2013. 
16

GIESBRECHT, Ralph Menucci. Estações Ferroviárias. Disponível em: 

<http://www.estacoesferroviarias.com.br/efcb_rj_linha_centro/madureira.htm>. Acesso em 30/06/2013. 
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      Figura 01: 

Estação de Trem de Madureira, 1952. 

Disponível em: <http://www.estacoesferroviarias.com.br/efcb_rj_linha_centro/fotos/madureira9521.jpg>. 

Acesso em 30 de março de 2013. 

 

Com o fim da escravidão e a crise econômica estabelecida, os antigos latifúndios da 

região são gradativamente repartidos entre os recém-chegados, oprimidos pelas reformas 

urbanas ocorridas no centro do Rio de Janeiro. No entanto, o movimento sanitarista não 

estendeu, em seu processo de higienização da cidade, as mesmas políticas elementares de 

qualidade de vida ao interior do Estado. Não havia eletricidade nos subúrbios e, até mesmo, o 

acesso à água potável em determinadas localidades. O principal meio de transporte diante dos 

imensos valões, que dificultavam o trânsito dos moradores, ainda era o cavalo.  

As pessoas que vieram para os subúrbios, principalmente os negros, criaram seus 

próprios canais de sustentabilidade e espaços de socialização em face das políticas 

excludentes da capital. As ruas do Rio de Janeiro passam a serem a escola e o sustento dos 

negros que reinventaram um novo modelo de vida após a abolição da escravatura como 

afirma Silva. 

O trabalho em vendas e quitandas era realizado por ex-escravos que adquiriram 

experiência enquanto trabalhavam para seus senhores; Alguns negros vindos de Salvador 

demonstravam habilidades como vendedores ambulantes, fruto de suas atividades como 

artesãos e quituteiros. As mulheres vendiam a colheita de suas lavouras ou comercializavam 

seus trabalhos domésticos. As crianças garantiam a contribuição financeira familiar através da 

venda de biscoitos e balas, dificultando a possibilidade de estudos. 
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A grande maioria dos negros, entretanto, era utilizada como mão de obra barata por 

empresários ou praticavam outras atividades fora do mercado regular. Por exemplo, a 

realização de pequenas transações e a ocupação de espaços marginais, como os morros, que, 

paulatinamente, os inseriam na criminalidade e os enquadravam dentro dos estereótipos 

gerados pela nova ordem social.  

Vê-se que o desenho da cidade planejada, que atingirá seu ápice com a reforma 

Pereira Passos, aproximando o centro do Rio de Janeiro ao perfil neoclássico das grandes 

capitais europeias, também vai “desenhando”, pelo abandono do traço e por não fazer constar 

na moldura oficial, a noção de margem, e a consequente noção de marginal, como a ideia 

correlata de periferia. Por sua vez, a colonização do espaço suburbano e o controle territorial 

das margens, se darão na forma de incentivos ao empreendedorismo urbano. 

Nesse contexto, diante do crescimento populacional, pequenas companhias 

loteadoras passam a explorar os terrenos do subúrbio.  Ao redor das estações de trem que 

surgiam com a expansão da malha ferroviária. Crescem as grandes casas de comércio, 

armazéns e armarinhos, açougues e quitandas para atender ao consumo dos novos moradores 

e dos visitantes que passam a circular pelo bairro em virtude da proporção da fama e do porte 

que o comércio local adquire. 

Figura 02: 

Estação de Trem de Madureira. 

O corte do bairro entre as ruas Carolina Machado (à direita) e João Vicente (à esquerda). 

Foto: Arquivo Particular da Autora – março de 2013. 
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Com a inauguração da estação de trem de Inharajá em 1908 na Estrada de Ferro 

Melhoramentos do Brasil - linha auxiliar à Estrada de Ferro Central do Brasil-, rebatizada em 

1928
17

 como estação de Magno e, hoje, a estação do Mercado de Madureira, o bairro expande 

o seu potencial comercial para as divisas territoriais com os bairros de Turiaçu e Vaz Lobo. 

Essa expansão se deu principalmente após 1914 com a inauguração de um ponto de venda de 

produtos agropecuários ao lado da estação, localizado onde hoje se situa a quadra da escola de 

samba Império Serrano, o Mercado de Madureira. 

 

Figura 03: 

G.R.E.S. Império Serrano ao lado da Estação de Trem do Mercado de Madureira. 

Foto: Arquivo Particular da Autora – julho de 2013. 

 

O Mercado de Madureira mudou de sede em 1916, foi ampliado em 1929 e ficou 

marcado por sua reinauguração em 1959, com a presença do presidente Juscelino 

Kubsticheck, onde passou a ser chamado por Mercadão de Madureira
18

. Com as novas 

instalações do mercado, todo o comércio local se desenvolveu e Madureira se torna um dos 

                                                           
17

GIESBRECHT, Ralph Menucci. Estações Ferroviárias. Disponível em: < 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/efcb_rj_linha_centro/madureira.htm>. Acesso em 30/06/2013. 
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atualmente conta com o apoio institucional da CUFA-Central única das favelas e da escola de samba Império 

Serrano. Disponível em: <http://www.mercadaodemadureira.com/index13.php?page=historia13.php>. Acesso 

em 30/06/2013. 
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maiores arrecadadores de ICMS do Rio de Janeiro e o maior centro de distribuição de 

alimentos do subúrbio durante boa parte do século XX. 

 Entre a construção da estação de trem de Inharajá, em 1908, e a atual 

configuração do bairro, alguns acontecimentos carecem de uma análise mais detalhada para 

entendermos a questão abordada neste trabalho. 
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2 – O VIADUTO DE MADUREIRA ENQUANTO METONÍMIA DA 

CIRCULAÇÃO DO CAPITAL 

 

Chegarão homens, mulheres, crianças, 

Pra criação do novo mundo, uma nova esperança, 

Sem vingança, sem luxúria, sem dinheiro, 

A profissão era pra todos os guerreiros, 

Todos parceiros batalhando em comunhão 

Onde ninguém se preocupava com a divisão, 

Que todo povo era feliz, não havia tristeza, 

Éramos todos filhos de uma tal mãe natureza, 

Mas que beleza, se a vida fosse mesmo assim 

        (Rap Du Bom part. 2, Rappin Hood e Caetano Veloso) 

 

David Harvey reitera a definição de Marx sobre o modo capitalista de produção 

como fomentador da produção de formas baratas e rápidas de transporte, para que “o produto 

direto possa ser realizado em mercados distantes e em grandes quantidades”, ao mesmo tempo 

em que novas “esferas de realização para o trabalho, impulsionadas pelo capital” podem se 

abrir. Portanto, a redução nos custos de realização e circulação ajudaria a criar espaço novo 

para a acumulação de capital. Reciprocamente, a acumulação de capital se destinaria a ser 

geograficamente expansível, e faria isso pela progressiva redução do custo de comunicação e 

transporte
19

.  

Harvey destaca a observação de Marx que, em oposto, o acesso a mercados mais 

distantes, a novas fontes de matérias-primas e a novas oportunidades para o emprego da mão 

de obra sob relações sociais capitalistas possui o efeito de aumentar o tempo de giro do 

capital, a menos que haja melhorias compensatórias na velocidade de circulação. Assim, o 

tempo de giro de um determinado capital é igual ao tempo de produção mais o tempo de 

circulação
20

.  

                                                           
19

HARVEY, David. A produção capitalista do espaço.  Tradução de Carlos Szlak. São Paulo: Annablume, 2006, 

p. 49. 
20

MARX, 1967, apud HARVEY, David. A produção capitalista do espaço.  Tradução de Carlos Szlak. São 

Paulo: Annablume, 2006, p. 51. 



25 
 

Desta forma, quanto mais longo o tempo de giro de determinado capital, menor é o 

rendimento anual da mais-valia. Justamente por isso, o aumento da velocidade de circulação 

do capital contribui para o processo de acumulação. Nessas condições, “até a distância 

espacial se contrai em relação ao tempo: o importante não é a distância do mercado no espaço, 

mas a velocidade [...] qual o mesmo pode ser alcançado”
21

.  

Diante da proposição de que a “circulação de capital resulta em valor, enquanto 

trabalho de subsistência cria valor” 
22

, Harvey explica que a circulação possui dois aspectos: o 

movimento físico real de mercadorias do lugar de produção ao lugar de consumo, e o custo 

real ou implícito ligado ao tempo consumido e às mediações sociais (a cadeia de atacadistas, 

varejistas, operações bancárias etc.) necessárias para que a mercadoria produzida encontre seu 

final
23

.  

  Marx consideraria o primeiro aspecto como integrante do processo produtivo e, 

portanto, gerador de valor. Já o segundo aspecto é considerado como custo necessário de 

circulação, não sendo gerador de valor. Portanto, deve ser considerada a dedução necessária 

do excedente, pois o capitalista precisa pagar por isso
24

. 

Assim, Marx explica que a indústria do transporte e da comunicação é diretamente 

produtora de valor, pois economicamente considerada, a condição espacial, o ato de trazer o 

produto ao mercado, pertence ao próprio processo de produção. O produto está realmente 

acabado apenas quando está no mercado. No entanto, os meios de transporte e de 

comunicação, por serem quase inteiramente constituídos de capital imobilizado, possuiriam 

suas próprias leis de realização. 

Harvey destaca ainda que na concepção de Marx, embora a indústria do transporte 

seja, potencialmente, uma fonte de mais-valia, há boas razões para que o capital não se engaje 

em sua produção exceto sob certas circunstâncias favoráveis. Desse modo, o Estado é, muitas 

vezes, acionado pelo capital como mediador nessa esfera de produção
25

. E neste ponto o caso 
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de Madureira é exemplar, onde o papel do Estado foi de extrema importância para a aplicação 

da lógica capitalista na região.  

 

2.1 A construção do viaduto Negrão de Lima 

Com a instalação das antigas Estrada de Ferro Central do Brasil (linha central) e da 

Estrada de Ferro Melhoramentos do Brasil (linha auxiliar), o bairro de Madureira interligava o 

interior ao centro da cidade possibilitando o fluxo de circulação do capital. No entanto, os 

ramais da linha férrea acabaram por separar algumas áreas do próprio bairro e dificultar o 

transporte do novo mercado em crescimento na região. 

Deste modo, com o advento do ônibus como transporte público, cabia ao governo o 

desenvolvimento também da malha rodoviária de transporte urbano na região. Assim, não 

obstante as diversas linhas de ônibus que atravessam diariamente o bairro, os terminais 

Deputado Souza Marques, Nossa Senhora do Amparo (ambos em Cascadura) e o terminal de 

Madureira - que atualmente originam a partida de trinta e três linhas de ônibus -, inicia-se a 

construção do Viaduto Negrão de Lima em 1956. 

O viaduto de Madureira foi construído sob supervisão do Departamento de Estradas 

e Rodagens do Distrito Federal no mandato do então prefeito da cidade, Negrão de Lima. O 

presidente era Juscelino Kubistchek, famoso por suas políticas de desenvolvimento pautadas 

na energia e no transporte e eleito com o programa do Plano de Metas “50 anos de progresso 

em 5 anos de realizações”. À época, o viaduto foi a maior estrutura de concreto na América 

do Sul, com seus mais de 500 metros de extensão e destaque para um longo trecho de 215 

metros em curva.  

Por situar-se dentro de um bairro já instalado, separado por duas linhas férreas, 

possuía seis entradas e saídas nesse curto trecho, bem como passeios para pedestres, de 3 

metros de largura de cada lado. Mas é na preocupação estética que se diferenciava dos que 

foram planejados na mesma época (como a construção da Av. Perimetral). Suas pilastras 

foram projetadas para evitar ao máximo sua interferência no nível do chão, com pilares 

pequenos e cilíndricos. 

Para a construção do viaduto Negrão de Lima, a urbanização do bairro foi totalmente 

modificada, os gastos e a execução das diversas desapropriações foram as maiores 
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dificuldades encontrada durante as obras
26

. Após sua construção em 1958, o Viaduto passou a 

interligar a Rua Padre Manso à Av. Ministro Edgard Romero, conectando assim, áreas do 

bairro que foram anteriormente separadas pela construção dos dois ramais de linhas férreas. 

A construção do Viaduto proporcionou o desenvolvimento econômico do bairro 

através do acesso ao Mercadão de Madureira, reinaugurado em 1959, com a presença do 

próprio presidente Juscelino Kubistchek. Assim, o mercado durante boa parte do século XX 

se torna o maior centro de distribuição de alimentos da região e o maior arrecadador de ICMS 

do Rio de Janeiro. 

Figura 04: 

Embaixo do Viaduto Negrão de Lima. 

Foto: Arquivo Particular da Autora – março de 2013. 

 

Todavia, a implementação de um viaduto deste porte em um bairro já consolidado, 

sem dúvidas gera consequências. Os problemas históricos e geográficos dos grandes centros 

urbanos só vieram a ser sistematicamente discutidos quando as externalidades negativas 

(violência urbana, congestionamentos, poluição etc.) passaram a destacar as situações de risco 

derivadas da lógica capitalista, principalmente, nas áreas que recebem o maior impacto em 

distribuição desigual de ônus e bônus ambientais: as zonas periféricas. 
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3 – SUBÚRBIO E RACISMO AMBIENTAL 

 

Lá não tem brisa 

Não tem verde-azuis 

Não tem frescura nem atrevimento 

Lá não figura no mapa 

No avesso da montanha, é labirinto 

É contra-senha, é cara a tapa 

(...) 

Casas sem cor 

Ruas de pó, cidade 

Que não se pinta 

Que é sem vaidade 

(...) 

Não tem turistas 

Não sai foto nas revistas 

Lá tem Jesus 

E está de costas 

Fala, Maré 

Fala, Madureira 

 

(Subúrbio, Chico Buarque) 

 

As análises que desenvolvemos neste ponto do trabalho têm como referência toda 

uma literatura teórica e metodológica construída em torno dos conflitos ambientais, da 

articulação entre os movimentos sociais e da academia em torno do enfrentamento das 

injustiças ambientais e da promoção das condições necessárias para a justiça ambiental. A 

história desses movimentos e das construções teóricas que realizam está intimamente 

conectada ao debate acerca dos efeitos deletérios do modelo contemporâneo de 

desenvolvimento econômico sobre o meio ambiente e a saúde coletiva. 

Este debate emerge em boa parte a partir da crítica às consequências negativas da 

poluição gerada pela industrialização e urbanização dos países centrais. Apesar da existência 

de alguns movimentos de crítica ecológica ao longo da história mundial, convencionou-se 

situar temporalmente a emergência de tal classe de problemas como objeto de preocupação e 

mobilização sistemática de uma parcela da população, principalmente da classe média urbana 

dos países centrais, nos anos de 1960. 
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Nesse momento inicial, os movimentos sociais e grupos acadêmicos organizados em 

torno da questão ambiental, ocupam uma posição marginal no campo das lutas sociais ou das 

preocupações acadêmicas, então dominados pelo debate em torno das contradições entre o 

Capital e o Trabalho, sendo este o embate político-ideológico que irá marcar profundamente 

todo o século XX, com consequências sobre o modo de vida de toda a humanidade. 

Segundo PORTO GONÇALVES (2004)
27

, o movimento ecológico, como outros que 

emergem nesse período (feminista, negro, homossexual, dentre outros) tem na crítica à vida 

moderna sua principal motivação, apesar de seu foco inicial sobre os problemas ambientais. O 

destinatário da crítica destes movimentos é, principalmente, a sociedade construída pela 

modernidade europeia através da industrialização, de uma lógica capitalista que aplica um 

pensamento determinístico e fragmenta a vida.  

Desde os anos 1960, os chamados novos movimento sociais, como o ecológico e o 

negro, vinham consolidando suas posições no cenário político norte-americano e europeu, 

conseguindo lentamente forçar a aprovação de uma série de novos dispositivos legais que 

ampliaram o leque de direitos e proteção social das minorias e promoveram algumas ações de 

combate à poluição, à caça e à degradação ambiental.  

Porém, paralelamente a essas conquistas, muitas vezes ignoraram os efeitos 

deletérios do desmonte do Estado de Bem-Estar Social e da proteção ao trabalhador - 

construído durante os anos da guerra fria nos países centrais - sobre as causas que defendiam. 

Por outro lado, apesar do crescente reconhecimento da crise ambiental, continuou a haver uma 

expansão da base material – ou do metabolismo social - da economia e da busca por novos 

recursos naturais, fato que se intensificou principalmente nas fronteiras de países da América 

Latina, África, Ásia, incluindo o Brasil. 

Podemos dizer que enquanto os grupos hegemônicos fizeram algumas concessões 

pontuais em termos de igualdade na vida cotidiana, eles também passaram a se apropriar de 

forma avassaladora e, na maioria dos casos, com menor resistência que no passado, da base 

material na qual a sociedade se assenta. 

Assim, enquanto lutavam por igualdade de gênero, racial ou contra os efeitos da 

poluição, muitos dos atores sociais envolvidos nesses movimentos assistiam, impassíveis, o 
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avanço da face mais perversa do capitalismo sobre populações vulneráveis de seus próprios 

países ou dos países periféricos.  

Por isso, enquanto em algumas partes do mundo se tornaram mais seguras para as 

minorias e diversas medidas de controle da poluição foram instituídas, também se verificou o 

aumento das desigualdades sociais e da poluição para as regiões mais pobres e nos países 

mais periféricos ou “emergentes” para onde várias das indústrias poluentes se transferiram. 

 Na maioria dos casos, os proprietários de empreendimentos socioambientalmente 

danosos, assim como o governo, aproveitaram diferenças no rigor das legislações sociais e 

ambientais para transferir ou manter tais instalações nas áreas mais pobres e habitadas pelas 

populações mais discriminadas desses países. São as chamadas “zonas de sacrifício”, 

localidades em que se observa uma grande concentração de empreendimentos e instalações 

causadoras de danos e/ou riscos ambientais. 

Lojkine (1981)
28

 já destacava este conceito sob a ótica de Manuel Castells  sobre  

planejamento territorial e urbanização. Onde o urbano, longe de ser exterior ao planejamento, 

seria apenas uma de suas subdivisões, ou melhor, um de seus principais componentes. A 

divisão mais geral do território nacional em cidades e campo, e hoje, principalmente, em 

zonas de produção agrícola, de produção industrial, de circulação do capital etc., corresponde 

uma outra divisão em zonas de comando econômico e político, de centros de poder-

revezamento e de zonas de execução e reprodução limitada da força de trabalho. A 

urbanização capitalista atual poderia ser então definida como “a forma mais desenvolvida da 

divisão do trabalho material e intelectual”
29

. 

Mas enquanto para Marx os dois termos espaciais desta oposição são a cidade – 

concentração da população, dos instrumentos de produção, do capital, dos prazeres e das 

necessidades – e o campo – que isola e espalha esses mesmos elementos -, Lojkine formula 

uma hipótese de que essa oposição é muito mais materializada hoje pela segregação espacial 

entre os grandes centros urbanos – que concentram ao mesmo tempo o trabalho intelectual 

mais desenvolvido e os órgãos de comando – e as zonas periféricas onde estão disseminadas 

as atividades de execução e os lugares de reprodução empobrecida da força de trabalho.  
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A autonomia social e espacial no grupo monopolista, das atividades de direção 

ligadas à coleta de informações, das atividades de pesquisa, das direções dos processos de 

execução e de fabricação etc. corresponderia de fato, no nível da divisão territorial do trabalho 

no conjunto do processo econômico (quer se trate do espaço nacional ou do espaço mundial), 

uma organização das condições gerais determinando a realização dessas diferentes funções
30

 

e, sobretudo, a aglomeração espacial dos suportes materiais e humanos que permitem uma 

coordenação das diferentes fases de reprodução do capital social como dos diferentes agentes 

capitalistas privados.  

A “armação urbana” no estágio monopolista apareceria então antes de tudo através 

de sua rede de cidades, metrópoles nacionais e internacionais, como uma distribuição social e 

espacial das diferentes condições gerais da produção, em função do tipo de atividades que 

dela faz um uso privilegiado: zonas industriais portuárias para a indústria pesada (siderurgia, 

petroquímica); universidades, centros de pesquisa, centros de atividade intelectual nas 

metrópoles mundiais, para as atividades de direção geral; extensões regionais de 

universidades, dos centros de pesquisa, de gestão e de informática nas cidades novas, para as 

atividades de direção, de exploração, etc. 

Mas bem mais do que escrever rigorosamente a correlação entre formas de 

urbanização e formas da divisão social do trabalho, essa problemática trazida por Lojkine 

permite “substituir uma sociologia da estratificação social, por uma sociologia da segregação 

social”
31

. 

Enquanto toda uma corrente da sociologia urbana que reduz seu campo à reprodução 

da força de trabalho só revelava os conflitos sociais sob a forma de oposições entre “estratos” 

de consumidores, podemos, ao contrário, formular a hipótese de uma segregação espacial e 

social fundamental entre o espaço urbano “central” monopolizado pelas atividades de direção 

dos grandes grupos capitalistas e do Estado e as zonas periféricas onde estão disseminadas as 

atividades de execução, assim, como os meios de reprodução empobrecidos, mutilados, da 

força de trabalho.  

A constatação desses diferenciais em termos de proteção social e ambiental dentro 

dos países centrais (e a nível global através da divisão internacional do trabalho) está na base 
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dos movimentos contra o racismo ambiental e por justiça ambiental que irá se constituir e se 

fortalecer nos Estados Unidos a partir da luta por direitos civis dos anos de 1980 e, 

posteriormente, se expandir pelo mundo. Tais princípios e práticas iriam fortalecer as lutas de 

diversos movimentos sociais brasileiros a partir do final dos anos 1990. 

Os primeiros grupos a se organizarem em torno da luta contra os efeitos negativos da 

injustiça ambiental articulavam lutas de caráter social, territorial, ambiental e de direitos civis. 

Em parceria com esses movimentos, diversos grupos de pesquisa se mobilizaram em torno da 

questão da distribuição dos riscos ambientais. Assim, diversos estudos foram realizados e 

identificaram um padrão de distribuição desigual dos locais perigosos, concentrados 

desproporcionalmente no entorno de comunidades racialmente discriminadas ou de baixa 

renda. 

Analisando este processo Acselrad, Mello e Bezerra ressaltam que, em estudos 

posteriores também foi identificado que o mesmo acontecia, só que de forma inversa, em 

relação à ação do Estado na aplicação da legislação ambiental existente, que tendia a ocorrer 

de forma mais rigorosa na proteção de comunidades majoritariamente brancas ou com alta 

renda. Além do componente racial e da renda, verificou-se nesses estudos que “forças do 

mercado e práticas discriminatórias das agências governamentais concorriam de forma 

articulada para a produção das desigualdades ambientais”. Estes processos se baseavam a 

partir da “relativa fraqueza política dos grupos sociais residentes nas áreas de destino das 

instalações perigosas” 
 32

. 

Esta constatação fortaleceu entre o movimento por justiça ambiental a perspectiva de 

que somente a organização política das comunidades atingidas por empreendimentos 

perigosos, e sua articulação com um corpo técnico qualificado e engajado, poderia fazer frente 

à eficiente “máquina” de transferência de riscos organizada e mantida pelas forças de 

hegemonia social, as quais contam com recursos financeiros e humanos em abundância para 

manter seu funcionamento invisível de parte da sociedade. Constatou-se assim que explicitar 

as diversas formas como tais mecanismos se realizam localmente é, portanto, estratégico para 

o enfrentamento das injustiças ambientais. 

                                                           
32

ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecília; BEZERRA, Gustavo. O Que É Justiça Ambiental. Rio de Janeiro: 

Garamond Universitária, 2009,p.159. 



33 
 

Com a divulgação dessas analises e com o exame de diversas comunidades atingidas, 

os movimentos por justiça ambiental formularam a proposição de que a única forma de fazer 

frente aos avanços desses mecanismos, e impedir que outras pessoas fossem expostas a riscos 

ambientais potencialmente danosos à sua saúde, seria a atuação em rede e a articulação a nível 

local, regional, nacional e internacional de modo que outras pessoas não “pagassem” pelos 

possíveis sucessos nas lutas locais, assim como ocorrera com eles no passado. 

Dessa forma, o movimento por justiça ambiental defendia que ninguém deveria ser 

submetido a tais práticas e que a participação informada dos afetados (ou potenciais) pelos 

riscos ambientais nos processos decisórios poderia evitar a continuidade da reprodução desse 

modelo de desenvolvimento perverso e perigoso. 

Foi a partir do acúmulo de experiência dessas lutas locais, que o movimento por 

justiça ambiental se expandiu pelo mundo. No Brasil essa experiência foi incorporada às lutas 

sociais, ambientais e por direitos humanos através da articulação entre os movimentos 

populares e a comunidade científica. 

Por isso, desde os primeiros estudos realizados nessa perspectiva - em conjunto com 

o movimento sindical - até a realização de um colóquio nesta academia (Universidade Federal 

Fluminense), em setembro de 2001, os movimentos sociais diversos e a Universidade 

estabeleceram um constante diálogo. 

O objetivo principal foi construir alternativas discursivas e novas práticas políticas 

para o enfrentamento dos grupos dominantes que apoiavam processos produtivos perigosos e 

a expansão das fronteiras de obtenção de recursos naturais sobre os territórios de povos 

tradicionais, camponeses e agricultores que diariamente se intensificavam em nosso país.  

Tal processo vem gerando inúmeros o mapeamento de conflitos socioambientais com 

especificidades locais derivadas de um contexto de desigualdade social ainda mais acentuado, 

porém submetido aos mesmos mecanismos que levaram à formulação do conceito de injustiça 

ambiental em solo americano 
33

. 

A partir desse acúmulo de estudos e discussões a Rede Brasileira de Justiça 

Ambiental e outros atores sociais brasileiros passaram a definir a injustiça ambiental como: 
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 O mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do ponto de vista 

econômico e social, destinam a maior carga dos danos ambientais do 

desenvolvimento às populações de baixa renda, aos grupos sociais 

discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, às 

populações marginalizadas e vulneráveis 
34

. 

 

Sendo a justiça ambiental sua contraparte: 

 

 Um conjunto de princípios e práticas que asseguram que nenhum 

grupo social, seja ele étnico, de classe ou gênero, suporte uma parcela 

desproporcional das consequências ambientais negativas de operações 

econômicas, decisões de políticas e de programas federais, estaduais, locais, 

assim como da ausência ou omissão de tais políticas. 
35

 

 

Porém, se nos Estados Unidos a contaminação química e a disposição dos resíduos 

sólidos em áreas urbanas eram os temas principais e sua locação era o maior objeto de 

disputa, no Brasil diversas outras questões foram incorporadas na luta do movimento nacional 

por justiça ambiental. Uma das especificidades da luta no Brasil é o fato de que por aqui as 

lutas das comunidades urbanas adquirem uma importância significativa no campo das lutas 

socioambientais, já que as novas fronteiras do desenvolvimento brasileiro as atingem 

prioritariamente. 

Da mesma forma, as populações brasileiras enfrentam o avanço de obras que 

impedem a reprodução de seu modo de vida em detrimento da inserção brasileira na economia 

globalizada. Essa referência aos impactos culturais e simbólicos dos conflitos socioambientais 

na cidade é importante, pois esses conflitos muitas vezes também colocam em xeque 

construções simbólicas de caráter ontológico e a própria noção de identidade das 

comunidades, que é como que nos preocupamos neste trabalho. 

A manipulação da opinião pública através da imprensa corporativa, a fim de angariar 

apoio à demanda dos grupos políticos e econômicos majoritários, é uma estratégia comum e 

presente em diversos conflitos, e não é raro que este expediente resulte em violência, 

discriminação e preconceito contra essas comunidades. Ao analisar inúmeros casos, a partir 

das páginas de opinião dos grandes jornais, verificamos que a academia também possui um 

papel importante nessa estratégia, pois encontramos artigos onde se repetem os mesmos 
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nomes de acadêmicos que oferecem seus títulos e suas ideias para legitimar o racismo e a 

exclusão, como intelectuais orgânicos do capital 
36

. 

Todas essas disputas possuem consequências significativas sobre a qualidade de vida 

e dessas comunidades, por isso, consideramos importante compreender a saúde das 

populações, seus modos de vida, sua cultura, seu trabalho e a exposição a diferentes situações 

de risco, no interior de disputas políticas e simbólicas envolvendo os distintos projetos e usos 

dos recursos nos territórios, assim como o uso do poder para impor tais projetos.  

Para além da utilização da força direta e da violência, o poder se expressa por meios 

econômicos, políticos e simbólicos em diferentes instâncias. Por exemplo, nas políticas e 

instituições públicas, incluindo o acesso aos seus processos decisórios e serviços, na mídia, no 

campo da justiça, da academia e do desenvolvimento tecnológico. 

Nesse processo, as políticas e instituições públicas costumam desempenhar papel 

dúbio, mas nas últimas décadas de globalização econômica do capitalismo cada vez mais vêm 

se aliando aos interesses econômicos do mercado em nome do “desenvolvimento”, do 

crescimento econômico, da geração de empregos e do equilíbrio fiscal.  

Portanto, muitos conflitos também são agravados pela flexibilização do Estado e dos 

órgãos ambientais frente a esses empreendimentos, mesmo quando da existência de legislação 

que deveria proteger o meio ambiente e os direitos humanos fundamentais. Como exemplo 

podemos citar o caso da demolição da Av. Perimetral no Rio de Janeiro e, em contraste, a 

duplicação do viaduto de Madureira como trecho da via “Transcarioca” 
37

, tanto o elevado da 

Perimetral quanto o viaduto de Madureira foram construídos na mesma década.  

Enquanto nas obras de construção do Porto Maravilha o projeto prevê a demolição da 

Av. Perimetral
38

 sob argumentos de que a beleza da cidade é escondida por equívocos 

arquitetônicos do passado em nome do crescimento, esta mesma beleza não é priorizada em 
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Madureira, que passa a ter seu viaduto duplicado, expandido esses espaços, em nome do 

mesmo “crescimento”, agora transferido para o subúrbio, enquanto pretensa necessidade 

civilizacional. 

 
Figura 05: 

Trecho em que o viaduto foi duplicado. 

Foto: Arquivo Particular da Autora – março de 2013. 

 

No entanto, observamos aqui a forma com que a comunidade no entorno do viaduto 

reage, dando vida a esses espaços, preservando sua identidade cultural e lidando de forma 

criativa com as consequências dos avanços da globalização e de uma política de 

desenvolvimento urbano que não os priorizou.    
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4 - A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE CULTURAL 

 

O meu lugar 

É sorriso é paz e prazer 

O seu nome é doce dizer 

Madureiraaa, lá laiá, Madureiraaa, lá laiá 

(...) 

Doce lugar 

Que é eterno no meu coração 

E aos poetas traz inspiração 

Pra cantar e escrever 

Ai meu lugar 

Quem não viu Tia Eulália dançar 

Vó Maria o terreiro benzer 

E ainda tem jongo à luz do luar 

(...) 

Em cada esquina um pagode num bar 

Em Madureiraaa 

Império e Portela também são de lá 

Em Madureiraaa 

E no Mercadão você pode comprar 

Por uma pechincha você vai levar 

Um dengo, um sonho pra quem quer sonhar 

Em Madureiraaa 

 

(Meu Lugar, Arlindo Cruz) 

 

 

4.1 Cultura e Identidade 

Quem chegava aos subúrbios no século XIX, percebia a presença de um número 

expressivo de negros, essa verificação é possível até hoje.  Esses negros vieram para a região 

antes e depois do advento dos trilhos em 1858. Em Madureira, muitos deles eram ex-escravos 

provenientes de Minas Gerais e outras partes do antigo Estado do Rio de Janeiro
39

. Essas 

pessoas encontraram no bairro opções de subsistência e acima de tudo: a liberdade.  

Henri Lefevbre, em seu livro A Revolução Urbana (2004)
40

 explica que em muitos 

lugares no mundo e, sem dúvida, em todos os lugares onde a história é descrita, a cidade 
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acompanhou ou seguiu de perto a aldeia. A representação segundo a qual existia o campo, a 

aldeia e a civilização camponesa teria lentamente despertado a realidade urbana. 

No contexto histórico, a agricultura somente tomaria força sob o impulso autoritário 

de centros urbanos, geralmente ocupados por conquistadores hábeis, que se tornaram 

protetores, exploradores e opressores, isto é, administradores, fundadores de um Estado ou do 

esboço de um. Assim, surge o conceito de cidade política, aquela que acompanha, ou segue de 

perto, o estabelecimento de uma vida social organizada, da agricultura e da aldeia. 

A cidade política é inteiramente ordenação e poder. Todavia, também implica um 

artesanato e trocas, no mínimo para proporcionar os materiais indispensáveis à guerra e ao 

poder (metais, couros etc.), para elaborá-los e conservá-los. Consequentemente, compreende 

de maneira subordinada artesãos e mesmo operários. A cidade política administra, protege, 

explora um território e reina sobre um determinado número de aldeias.  

Deste modo, na concepção do autor, nunca estão ausentes, a troca e o comércio que 

devem ser expandidos. “Os lugares destinados à troca e ao comércio são, de início, fortemente 

marcados por signos de uma heterotopia e as pessoas que se ocupam destes lugares são, antes 

de mais nada, excluídos da cidade política” 
41

. 

A troca e o comércio, indispensáveis à sobrevivência como à vida, suscitariam, assim 

a riqueza e o movimento. A cidade política resiste com toda a sua força, com toda a sua 

coesão, sente-se ameaçada pelo mercado. Os comerciantes permanecem durante longo tempo 

na baixa classe urbana, relegada em um bairro “especializado”.  

No curso dessa luta de classes contra os senhores, possuidores e dominadores do 

território, a arquitetura segue e traduz a nova concepção da cidade. O espaço urbano torna-se 

o lugar do encontro das coisas e das pessoas, da troca. Ele se ornamenta dos signos dessa 

liberdade conquistada. A relação entre a cidade e o campo ainda conferia a primazia a este 

último: à riqueza imobiliária, aos produtos do solo, às pessoas estabelecidas territorialmente.  

Assim, conforme explicita Lefevbre “o campo não é mais - não é nada mais - que a 

“circunvizinhança” da cidade, seu horizonte, seu limite. As pessoas da aldeia, segundo sua 

própria maneira de ver, deixam de trabalhar para os senhores territoriais. Produzem para a 

cidade, para o mercado urbano. E, se sabem que os mercadores do trigo ou madeira os 
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exploram, encontram, porém no mercado o caminho da liberdade”
 42

.  

Essa realidade que orbita entorno à urbis, também cria focos autoreferenciais, tanto 

identidade à cosmologia social. Às vicissitudes laborais em torno do Mercadão de Madureira, 

expressão comercial do lócus urbano, foram reificadas pelas práticas sociais e culturais 

exercitadas pelos negros ao praticarem suas crenças, danças, músicas e expressando sua 

identidade cultural, atravessando a labuta diária através da arte. Diante da história dos 

habitantes, em sua maioria uma população negra, as manifestações culturais traziam 

características únicas que, representavam na maioria das vezes a herança de seus antepassados 

e a forma com que estes se celebravam a vida em um tempo em que não houvera dor.  

 

4.2 Território e Identidade 

Madureira hoje é um bairro da zona norte da cidade do Rio de Janeiro que apresenta 

uma população basicamente de classe média baixa, com uma renda per capita na ordem de R$ 

419,81 (enquanto na Gávea é de R$ 2.139,55), segundo dados do Índice de Desenvolvimento 

Humano (Censo Demográfico de 2000) 
43

 e que, conforme dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), possui uma população de 50.106 pessoas com uma soma de 

27.152 pessoas entre pretos, pardos, amarelos e indígenas
44

. Além disso, o bairro conta com 

diversas comunidades carentes residentes nos morros de São José da Pedra, Fubá, Sapê, 

Cajueiro e Serrinha. 

Na Serra da Misericórdia (atual Morro da Serrinha), os primeiros habitantes eram, 

em sua maioria, trabalhadores expulsos dos morros do centro do Rio de Janeiro como Santo 

Antonio, Castelo, São Carlos e o atual Morro da Providência, além de imigrantes italianos e 

negros vindos das fazendas do Vale do Paraíba, onde o cultivo de café era o modelo 

econômico predominante.  Essas pessoas construíram suas casas em Madureira e trouxeram o 

cultivo das lavouras de café, aipim e batata doce para sua subsistência, além do jongo como 
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dança que posteriormente contribuiu para a construção do samba carioca
45

. 

 

Figura 06: 

Imagem Google. Madureira vista por satélite.  

A proximidade entre os morros e a região central do bairro. 

Edição e fotos por Monaliza de Souza Ferreira e Daniel Tavares – março de 2013. 

 

O bairro conta com diversos pontos das mais variadas atividades culturais que 

remontam ao passado dos primeiros negros que chegaram à região, como as escolas de samba 

Império Serrano
46

 e Portela
47

. Além das escolas de samba, o bairro ainda possui como pontos 
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culturais de destaque o Madureira Esporte Clube
48

, o Parque Madureira
49

, o Madureira 

Shopping, um centro esportivo e cultural da Central Única das Favelas e o Espaço Cultural 

Rio Hip Hop Charme. 

 

Figura 07: 

Imagem Google. Madureira vista por satélite.  

Pontos de destaque no bairro. 

Edição por Monaliza de Souza Ferreira – março de 2013. 

 

Esta noção de liberdade para a prática de manifestações culturais passa a ser uma 
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grande referência do bairro, que se estende até os dias de hoje. Assim, com o passar dos anos, 

verificamos uma relação de identidade estabelecida com o território em questão, como forma 

de cultivar a memória.  

 

Figura 08: 

G.R.E.S. PORTELA ao lado do Atelier Cultural D’Negro.  

A forte influência da música e arte negra no bairro. 

Foto: Arquivo Particular da Autora – julho de 2013. 

 

Hall 
50

 demonstra que as práticas sociais específicas moldam e formam os sujeitos os 

quais as identidades deles estão estreitamente ligadas. Destacando que “nas sociedades 

tradicionais, o passado é venerado e os símbolos são valorizados porque contêm e perpetuam 

a experiência de gerações. A tradição é um meio de lidar com o tempo e o espaço, inserindo 

qualquer atividade ou experiência particular na continuidade do passado, presente e futuro, os 

quais, por sua vez, são estruturados por práticas sociais recorrentes”. 

Deste modo, podemos perceber que, em Madureira, pode ser observado com clareza 

a noção de território e identidade que Haesbaert (1997) delinea onde “o território envolve 

sempre, ao mesmo tempo (...), uma dimensão simbólica, cultural, por meio de uma identidade 
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territorial atribuída pelos grupos sociais, como forma de controle simbólico sobre o espaço 

onde vivem (sendo também, portanto, uma forma de apropriação)”
 51

.  

Apropriação esta que, em Madureira, como caracteriza Scarpi, nem sempre o espaço 

quando utilizado como meio de afirmação de grupos se torna “sempre objeto de conflitos, 

pois estabelecer um território de domínio de um grupo significa a afirmação de sua diferença 

em oposição aos demais”
52

.  

O que abordaremos adiante é que, diferentemente do que acontece em diversos outros 

territórios, embaixo do viaduto de Madureira temos um processo de territorialização do 

“espaço público” que não explora maiores tensões, mas reconhece a existência de uma 

política que prioriza o crescimento urbano em detrimento da qualidade de vida de uma 

população que, por estigmas sociais, nunca foi tratada como prioridade. No entanto, essa 

apropriação se dá de uma maneira muito harmoniosa, por um grupo constrangido à 

expatriação urbana, que encontra na arte um modo de estabelecer resistência ao externo e 

estabelecer seus próprios padrões de pertencimento. 

 

4.3 Tradição e Globalização 

A globalização como processo de mudança implica em diversos impactos, incluindo 

a identidade cultural. Hall cita Giddens 
53

 se Hall só cita Giddens, tens que citar Giddens e 

esquecer Hall para explicar o ritmo e o alcance da mudança, “à medida em que áreas 

diferentes do globo são postas em interconexão umas com as outras, ondas de transformação 

social atingem virtualmente toda a superfície da terra”. 

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, lugares e 

imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de 

comunicação globalmente interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas de 

tempos, lugares, histórias e tradições específicas. Somos confrontados por diferentes 

identidades, cada qual fazendo apelos a diferentes partes de nós. 
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Hall suscita que o que está sendo discutido é a tensão entre “global” e ‘local” na 

transformação das identidades. Sendo assim, as identidades nacionais são aquelas que 

representam vínculos a lugares, eventos, símbolos e histórias particulares. Essas identidades 

representam uma forma “particularista” de vínculo ou pertencimento. 

O autor entende que o local não se confunde com as velhas identidades, mas 

considera improvável que a globalização vá simplesmente destruir as identidades nacionais, 

entendendo que seja mais provável que vá produzir, simultaneamente, novas identificações 

globais e novas identificações locais
54

. 

Na última forma de globalização, são ainda as imagens, os artefatos e as identidades 

da modernidade ocidental produzidos pelas indústrias culturais das sociedades ocidentais que 

dominam as redes globais. Apesar da proliferação das identidades ser mais ampla no centro 

do sistema global (Ocidente) essas identidade também alcançam as periferias. Os padrões de 

troca cultural desigual desde as primeiras fases da globalização continuam a existir até os dias 

de hoje. 

As sociedades da periferia têm estado sempre abertas às influências culturais 

ocidentais. A ideia de que esses são lugares “fechados” – etnicamente puros, culturalmente 

tradicionais e intocados pelas rupturas da modernidade – é uma fantasia ocidental sobre a 

“alteridade”: uma “fantasia colonial” sobre a periferia, mantida pelo Ocidente, que tende a 

gostar de seus nativos apenas como “puros” e de seus lugares exóticos apenas como 

“intocados” no ponto de vista do autor
55

. Entretanto, as evidências sugerem que a 

globalização está tendo efeitos em toda parte, onde a “periferia” também está vivendo seu 

efeito pluralizador, embora num ritmo mais lento e desigual. 

Com isso, temos a produção das novas identidades como exemplo, as que emergiram 

nos anos 1970, agrupadas ao redor do movimento Black, que fornece um novo foco de 

identificação para diversas comunidades. Essas comunidades têm em comum o que 

representam através da apreensão da identidade Black, não é que elas sejam cultural, étnica, 

ou fisicamente, a mesma coisa, mas que elas são vistas e tratadas como “a mesma coisa” ( isto 
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é, não brancas, como o “outro”) pela cultura dominante. É a sua exclusão que fornece aquilo 

que Laclau e Mouffe
56

 chamam de “eixo comum de equivalência” dessa nova identidade. 

Entretanto, apesar dos esforços feitos para dar a essa identidade Black um conteúdo 

unificado, este continua a existir como uma identidade ao longo de uma larga gama de outras 

diferenças. O Black é, assim, um exemplo não apenas do caráter político e conjuntural das 

novas identidades, mas também do modo como a identidade e a diferença estão entrelaçadas 

em identidades diferentes, uma nunca anulando completamente a outra. 

Em toda parte, estão emergindo identidades culturais que não são fixas, mas que 

estão suspensas, em transição
57

. Não obstante, retiram seus recursos, ao mesmo tempo, de 

diferentes tradições culturais, sendo produto desses complicados cruzamentos e misturas 

culturais que são cada vez mais comuns num mundo globalizado. 
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5 - O BAILE CHARME DO VIADUTO DE MADUREIRA 

 

Qual a diferença entre o Charme e o Funk 

Um anda bonito o outro elegante 

Qual a diferença entre o Charme e o Funk 

Um anda bonito o outro elegante 

Eu no baile Funk danço a dança da bundinha 

Sou MC Dollores e criado na Rocinha 

Eu no baile Charme já danço social 

Sou MC Marquinhos e curto Tênis Marechal 

(Rap da Diferença, MC Dollores e MC Marquinhos) 

 

5.1 O funk 

O nome funk é de origem estrangeira, assim como sua base rítmica. Para 

entendermos o surgimento deste ritmo em sua configuração carioca, assim como o posterior 

nascimento do charme é necessário investigarmos suas origens nos Estados Unidos. 

Medeiros
58

 identifica que o termo “funk” sempre foi associado ao sexo e ao batidão – mesmo 

em sua origem, já que no início, tratava-se de uma gíria dos negros americanos para designar 

o odor do corpo durante as relações sexuais.  

Seu outro significado era o de dar uma apimentada à base musical, acrescentando 

frases musicais repetidas (riffs) ao som de uma pancada mais rápida. E é nesse ponto que a 

origem do funk se esbarra com o charme. A autora destaca que “a palavra já aparecia no jazz 

dos anos 1930 e a sua reputação foi piorando nos anos 1950 e 1960, quando esteve associada 

ao jargão da soul music”
59

. 

Com suas origens no soul, no rhythm’n blues (R&B) e no jazz, o funk ou funky 

(como alguns diziam) nasceu oficialmente nos anos 1960 por meio de uma invenção de James 

Brown. O cantor americano conhecido como o padrinho do soul, trocou a ênfase rítmica 

tradicional de 2:4 para 1:3, o que era uma ousadia enorme em tempos de segregação racial, 
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levando-se em conta que se tratava de um negro acrescentando uma base geralmente 

associada à música dos brancos (rock ‘n roll)  em pleno ritmo tipicamente negro.  

No Brasil, o funk chegou nos anos 1970 e seu primeiro grande palco foi o Canecão 

através do famoso Baile da Pesada, promovido pelos lendários DJs Big Boy e Ademir Lemos, 

que tocavam soul e lotavam a casa de espetáculos carioca. Mas o evento não durou muito 

tempo e teve que ceder o espaço para um show de Roberto Carlos. O evento acabou mais o 

ritmo só angariava mais adeptos que migraram para quadras esportivas e clubes no subúrbio 

do Rio de Janeiro, que chegavam a reunir 15 mil pessoas por baile. 

No final dos anos 1970 surgiram as primeiras equipes de som que passaram a 

promover festas Black. Mas foi a partir de 1978 que o cenário Black estaria para mudar, com a 

ascensão das equipes de som Furacão 2000 (criada em 1977) e Cashbox que dominaram a 

cena funk dos anos 1980. Medeiros destaca que “as equipes buscavam vinis recém-lançados 

nos Estados Unidos, numa época em que ainda não havia CD, internet ou livre comércio. O 

esquema era difícil e disputadíssimo. Todos queriam encontrar novidades” 
60

.  

Entre o período de crescimento das equipes de som surge o Miami bass, que 

apresentava um estilo dance americano, e deu uma forte base para o funk carioca atual cujas 

letras eram repletas de palavrões e puro sexo. No entanto, ninguém entendia nada 

explicitamente por aqui, já que poucos falavam inglês. Apesar disso, a autora ressalta que 

“todos sabiam do que se tratava e não demorou para que inventasse um jeitinho brasileiro de 

se cantar essas músicas. Os frequentadores faziam as suas próprias versões em português, 

utilizando palavras que soassem como a letra original, foi assim que surgiram as melôs”
61

.  

O grande marco foi quando em 1989, Fernando Luíz Mattos da Matta – o DJ 

Marlboro
62

 – que já era discotecário há quase dez anos ganhou o concurso nacional de DJs 

promovido pela Disco Mix Club (DMC). O prêmio lhe garantiu uma viagem à Londres, onde 

disputaria a etapa internacional. O DJ Marlboro não ganhou, porém teve a oportunidade de 

estar cara a cara com as últimas novidades do mundo dance, electro e Black. Foi quando 

decidiu comprar tudo o que pôde e voltou ao Brasil com o projeto de nacionalização do funk.  
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Começava então a produção da música eletrônica brasileira, com letras dessa vez, em 

português. É quase contraditório que um dos principais produtos de exportação da cultura 

brasileira atual não tenha raízes verde-amarelas. No entanto, com o passar dos anos o funk 

passou por varias fases até se tornar nacional nas melodias e nas letras, mas sempre com seu 

tom de irreverência e sensualidade.  

Medeiros ressalta ainda, que paralelamente à identidade sonora que se formava, o 

movimento funk assumia também uma identidade comportamental. Grupos rivalizavam cortes 

de cabelo e até grifes de roupas. Uma segmentação visual que associava uma “galera” a 

determinada área geográfica. Começou a crescer então um forte senso de territorialismo e 

rivalidade entre turmas de diferentes comunidades.  

“Existia uma briga muito grande no baile do Madureira Atlético Clube (o Madureira 

Esporte Clube hoje). Era tipo ‘meu bairro é melhor que o seu, minha favela é mais bonita que 

a sua’. Esse lance de bairrismo já estava crescendo. E quem era de uma comunidade não se 

apresentava na outra. Ainda não. Eles tinham a vaidade da comunidade”, lembra Verônica 

Costa
63

 sobre o início da década de 1990, quando recém-casada com Rômulo Costa – dono da 

Furacão 2000 – promovia bailes ainda com estrelas internacionais do funk melody, como 

Stevie B.  

As confusões sempre marcaram a história do funk no Rio de Janeiro. Hermano 

Vianna narra em seu livro O mundo funk carioca, de 1988 
64

, o “baile do bicho”, um episódio 

que virou lenda urbana nas favelas, em que traficantes teriam eliminado um inimigo durante 

um baile funk e saíram gritando “É o bicho! É o bicho!”. Narra também outros eventos: em 

1991, um tumulto no lançamento do CD Funk Brasil 3 no Maracanãzinho; a partir de 1992, 

começavam a especular na mídia sobre possíveis ligações entre funkeiros e o Comando 

Vermelho e o Terceiro Comando – as duas principais facções criminosas que dominavam o 

tráfico de drogas no Rio de Janeiro e um lendário “arrastão” que aconteceu na praia do 

Arpoador no mesmo ano.  

Os relatos de brigas dentro de bailes e arrastões nas saídas deles chegaram ao asfalto 

e ganharam espaço na imprensa. O funk carioca tem sido criativo e persistente para sobreviver 
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e derrubar preconceitos, apesar de mídia e sociedade tentarem “demonizá-lo” 
65

 e tornar seu 

público invisível. O medo que domina a sociedade fez com que ficasse abafada por muitos 

anos toda a expressão de uma nação funkeira que estará à frente do Brasil de amanhã, lembra 

a autora. 

Nos Estados Unidos, o sentido literal da palavra “funk” significa “medo” ou 

“pânico”. Ironicamente, no Brasil, esta conotação sempre esteve associada ao movimento 

musical carioca pelo medo das elites cariocas em relação às favelas onde o ritmo era tocado. 

Do mesmo modo, os moradores da favela causavam ou olhares de caridade ou de horror-

criminalizante.  

 

5.2 O charme 

A partir da década de 1930, com a crise de 1929, houve uma grande migração da 

população negra que vivia no sul do país para os centros urbanos do norte dos Estados 

Unidos. Neste período o blues absorve instrumentos elétricos dando origem ao rhythm and 

blues (R&B), rotulada como “race music” que, conseqüentemente, mistura-se com a música 

gospel protestante, resultando no soul. Na década de 1960, o soul passa a ser a música de 

protesto dos movimentos em favor dos direitos civis dos negros, tornando-se a black music 

americana.  

Na luta por uma real cidadania, o funk americano passa a ser não só um ritmo, mas 

um movimento, uma forma de atitude e identidade negra no vestir, falar, dançar e agir, em 

referência ao blaxploitation. Nos anos 1970, a mídia no Brasil se apropria desse estilo e passa 

a comercializá-lo, projetando o estilo black power com Gerson King Combo. Esses bailes soul 

promovidos pelas equipes de som do Rio de Janeiro traduziam um movimento ao orgulho 

negro que foi batizado pela imprensa como black rio e entraram na década de oitenta 

sacudindo clubes, discotecas e grandes casas noturnas. 

Nesse contexto, com a vinda dos bailes black para os clubes e discotecas dos 

subúrbios surge o charme, nome dado exclusivamente ao gênero musical do R&B no Rio de 

Janeiro. É uma vertente musical depois do soul e do funk americano, onde os arranjos são 

muito bem delineados exigindo uma performance bem refinada dos cantores, o que não 
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impede que em algumas músicas não haja vocal. O DJ Guto
66

, perguntado sobre a diferença 

sobre o charme e o funk ressalta, fazendo alusão ao caráter de música lenta do gênero: 

O funk é dessa época dos anos 80, sempre existiu essa batida 

eletrônica, vai de 110 bpm pra cima é mais rápido. O charme pode ter 

dependendo 70 bpm, vai até 104(bpm) nas músicas mais modernas, tem essa 

diferença. 

. 

O DJ Guto ainda identifica o caráter de dança coletiva dos passinhos evidenciados 

nos bailes charme e a influência da cultura ocidental americana: 

Na época dos anos 80, você pegava a capa do disco e você via 

aqueles caras de terno, de blusão, como hoje essa garotada do hip hop imita 

o Lil Wayne, Chris Brown. Então, a cultura americana do R&B, sempre foi 

de dança, tanto que qualquer clipe que tenha artista de R&B se você 

reparar, tem o cantor e o grupo atrás dançando, isso influenciou muito no 

charme. 

 

Nos bailes da zona oeste e zona norte do Rio de Janeiro, o público era de maioria 

negra e brancos de baixa renda, já que a maioria dos bailes era barata, eles curtiam o que 

tocava o DJ Corello, conhecido por muitos como o pai do charme. O DJ aproveitava para 

lançar seus repertórios de R&B no “meio do baile” – a hora de maior badalação - e neste 

momento, em um baile do Mackenzie, no bairro do Méier, o DJ soltou a frase que 

posteriormente veio dar nome ao ritmo: “Chegou a hora do charminho, transe seu corpo bem 

devagarzinho" 
67

. 

E sobre a frase, o DJ Guto explica:  

Nos anos 80, quando o Corello (DJ) começou a fazer essa 

separação (entre a batida eletrônica do funk e do charme), tem uma frase 

dele que identifica bem essa diferença é aquela frase dele bem conhecida, 

ele notou que na hora de tocar as músicas de baixo bpm, as pessoas 

dançavam com mais elegância, aí as pessoas diziam ‘vou no baile do 

Corello que lá tem a hora do charminho’ que era quando ele tocava as 

músicas de baixo bpm. 

 

Desse modo, cresceram os diversos bailes charmes por todo o Rio de Janeiro como 

os bailes do Ponto Chic em Padre Miguel, do Mackenzie no Méier, do Bola Preta e da 

FEBARJ no Centro entre outros. O que estes bailes tinham em comum era a elegância na qual 

o público se vestia para os padrões da época. Usando roupas bem alinhadas, sapatos 
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engraxados, calça engomada e chapéu, os charmeiros se orgulham de estarem vestidos “na 

beca”. Em alguns bailes, como o famoso baile do Vera Cruz na Abolição, os seguranças 

ficavam na entrada checando quem estava bem vestido o suficiente para poder entrar.  

Era uma forma também de se distinguir os funkeiros dos charmeiros. Em tempos de 

“bondes”, boatos de arrastões em bailes funk e diante do estigma que o público do funk 

passou a ter depois que os bailes funks foram aderidos nas favelas. Os charmeiros faziam 

questão de se vestirem elegantemente, de forma parecida com os artistas de R&B que 

apareciam nos clipes e se diferenciarem dos funkeiros nas vestimentas, um meio de fugir dos 

enquadres da polícia. 

 

5.3 Nasce o “Dutão” 

O preconceito e distinção sempre aconteceram no Brasil como um todo, mas, em 

geral, de maneira velada, diante de um cenário de “democracia racial”. “Ao contrário do 

apartheid africano, o apartheid carioca é velado. Lá, com o preconceito às claras, a população 

marginalizada pôde lutar e reagir. Por aqui, vive-se no faz de conta, como se eles não 

existissem”, é o que observa Medeiros 
68

.  

O termo apharteid significa “vida separada” e foi adotado para designar um regime 

em que brancos detinham o poder e os povos restantes eram obrigados a frequentar espaços 

isolados, sendo alijados de sua cidadania. No Brasil, apesar disso acontecer na prática, não se 

admite a discriminação. Essa perigosa relação velada gerou nas últimas décadas o isolamento 

de uma população negra e pobre em morros e subúrbios – guetos fora da vista da elite, o que 

continua acontecendo até hoje. 

Assim, em 11 de maio de 1990, um grupo de amigos - Leno, Pedro, Edinho e 

Xandoca - fundam o bloco carnavalesco “Pagodão de Madureira”, tendo como local de 

encontro a parte inferior do Viaduto Negrão de Lima em Madureira. Foi onde tudo começou. 

Na semana posterior, o grupo é procurado por um famoso empresário local de música Black, o 

César Athayde, que estava motivado a utilizar o local também para a realização de um baile 

charme. 
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Jones, que já foi um dos organizadores do baile, conta em entrevista concedida à 

revista Raça Brasil
69

 sobre a iniciativa de César em querer criar um baile para todos: “Eu e o 

Cesinha éramos dessa galera que não andava na beca, mas curtíamos vários bailes pelo 

subúrbio do Rio de Janeiro. Num desses, o do Clube Vera Cruz, o César foi barrado, 

impedido de entrar, pois não estava com vestimenta apropriada para tal evento. Ou seja, só 

quem podia entrar eram os ‘charmeiros’ na beca e o César estava de macacão, vivia com uma 

bermuda de veludo”. Em entrevista publicada no site do DJ TR, Jones completa: 

 Tudo começou de uma brincadeira: nós éramos camelôs em Madureira 

e montamos Shopping Rua, ou seja, comprávamos os modelos das roupas 

dos playboys e dávamos nosso jeito vendendo as cópias do artigo original 

bem abaixo do preço pro povão que não tinha condições de se vestir bem. 

Com aquele lucro, tinha o nosso lazer que era no Vera Cruz (baile do DJ 

Corello no bairro de Abolição). Mas era a lei da selva: na nossa profissão, 

quem chega tarde perde o melhor ponto, e como nós chegávamos tarde do 

baile, a gente ficava prejudicado. Então, o Cesar Negão (que Deus o tenha!) 

falou pra mim: ‘pô Jones, nós temos que fazer o nosso baile...’! Mas fazer 

aonde? A Gente é camelô! ‘Que nada, vamos fazer debaixo do Viaduto 

porque ali ninguém vai reclamar nada’! Foi uma ideia meio maluca; na 

época eu tinha um trailer, que a minha ex-mulher administrava, e como lá 

era aberto, a gente resolveu cobrir os custos do baile com a cerveja que fosse 

vendida nele...
70

 

 

Os camelôs vendiam na porta do baile, na Praça das Mães, bebidas e diversos pratos 

como angu, mocotó, rabada, hambúrguer, churrasco para dar disposição suficiente ao público, 

que dançava os passinhos incansavelmente até o fim da noite, e arrecadarem dinheiro para a 

conquista de uma autorização para atuarem no espaço. O hábito dos comerciantes permanece 

até hoje, quem vai ao baile pode consumir os pratos do lado de fora do baile ou, quando 

entram, podem comprar artigos de vestuário, CDs do ritmo ou consumir as caipirinhas e 

batidas em uma barraquinha. 

O DJ Marki New Charm, que participou de um dos primeiros grandes eventos no 

local onde esteve até o próprio DJ Corello, conta emocionado na coluna do DJ TR
71

 sobre sua 

experiência: 
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No final de 1992, eu fui convidado pelo Cesar Athayde, que hoje está 

com Deus, e ele queria fazer um projeto onde envolvesse toda a massa do 

subúrbio. Então, nós começamos a pensar aonde fazer esse trabalho musical. 

Ele propôs primeiramente na Praça Patriarca. Não conseguimos. Depois, na 

marquise da Loja Caricia. Não conseguimos. E, com a influência de um 

amigo dele (político), ele conseguiu a autorização do Viaduto de Madureira, 

na Praça das Mães, pra realizar o Projeto Charme na Rua...[...]. No início, 

nós fomos apoiados pelo equipamento do DJ Marlboro, onde nós íamos 

buscar em Raiz da Serra. 

 

Um dos atuais DJs residentes do baile e um dos homenageados pelo prêmio Halley, 

O DJ Fernandinho, conta em entrevista
72

 que teve uma passagem breve por esse evento. 

 

Eu passei por lá muito rapidamente, no começo era um negócio 

meio perigoso até, não tinha apoio de ninguém, era meio que na rua, com os 

carros passando mesmo. O baile chegou a acontecer até no “feijão” 

durante um tempo, um local ao ar livre, mas foi o pessoal do Pagodão de 

Madureira que deu continuidade ao projeto aqui no viaduto.  

 

 

O “feijão” era um local nas proximidades do viaduto Negrão de Lima, na qual o 

evento passou a acontecer durante um tempo por falta de incentivo. O DJ Michell, ao falar 

sobre o surgimento do baile e perguntado sobre o incentivo que os comerciantes recebiam, 

explica:  

Na época tinha um baile que era o Vera Cruz na Abolição, era um 

baile que tinha um pessoal muito arrumado, tinha gente que alugava roupa 

e tudo pra ir pro baile. E lá (no viaduto) era uma parada mais popular, era 

mais uma forma de expressão popular na época, onde as pessoas não 

tinham necessidade de ficar preocupadas com o que vestir, era um baile pra 

todo mundo [...] que não teve o apoio de ninguém.
73

 

 

 

Os depoimentos destacam o caráter de informalidade e a falta de apoio aos 

comerciantes para a realização dos bailes, mesmo sendo em um local em que ninguém se 

preocupava. No entanto, em uma época em que o hip hop estava no auge com muitos adeptos 

que não concordavam com a crescente violência dos bailes funk, encontraram proximidade 

sonora através do extinto ritmo do new jack swing – muito divulgado nos bailes charme da 
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época – e assim, optaram por frequentar o baile do Charme na Rua
74

 dando forças novamente 

ao movimento. 

 

Figura 09: 

Cesar Athayde no Baile Charme do Viaduto. 

Disponível em: 

<http://1.bp.blogspot.com/_M0qtRPHfLDg/SlqoARTb3rI/AAAAAAAAAho/dIQqKHzoZQQ/s400/cesinha.jpg> 

Acesso em 30/06/2013. 

 

Cesar Athayde via grande potencial no hip hop e tentava trazer mais material para ser 

tocado, o que, atualmente, é alvo de polêmica no baile, dada certa rivalidade entre o público 

antigo do charme que manteve suas raízes e o público do hip hop atual. A intenção era a de 

trazer mais jovens para se interessarem pelo ritmo e afastá-los da violência dos bailes funk, o 

que mantém a tradição de um clima muito amigável, harmonioso e sem brigas, a fim de não 

possibilitar a perda da autorização do espaço ou chamar a atenção da polícia. 

Com a morte de Cesar, seu irmão, Celso Athayde, atual presidente da Central Única 

das Favelas (CUFA), decide em memória de seu irmão, desenvolver projetos que 

fomentassem o incentivo de jovens aderirem à cultura hip hop, como forma de preservar a 

construção da cultura black e afastar os jovens da criminalidade que cerca as favelas. Assim, 

na outra extremidade da Praça das Mães, também embaixo do viaduto Negrão de Lima e sem 

nenhuma relação com o espaço Rio Charme, Celso Athayde desenvolve um centro esportivo e 

cultural. 
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Figura 10: 

Unidade da CUFA em Madureira. 

Foto: Arquivo Particular da Autora – março de 2013. 

 

Com oficinas de prática de basquete de rua, grafite, dança de rua, break, pistas de 

skate e ao som de RAP (Rhythm And Poetry), todas as expressões foram planejadas para 

incentivar a cultura hip hop, que é utilizada pela CUFA
75

 em projetos de integração e inclusão 

social de jovens com o apoio dos organizadores MV Bill e Nega Gizza. Atualmente, as 

atividades da CUFA no viaduto estão parcialmente suspensas, servindo como suporte às obras 

de duplicação do viaduto no trecho da Transcarioca. Em contato telefônico com a 

coordenação do centro, informou-se que algumas atividades estão sendo realizadas em um 

colégio e em um clube na Vila da Penha. 

 

5.4 O Espaço Cultural Rio Hip Hop Charme 

Em 2000, o projeto de lei nº 1910 foi apresentado pela vereadora Jurema Batista, que 

se identifica com causas da cultura negra, à câmara municipal do Rio de Janeiro. Em oito de 
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agosto de 2000, a lei municipal nº 3.087 foi promulgada dando ao projeto “Charme na Rua” a 

nomenclatura de “Espaço Cultural Rio-Charme” e outros importantes dispositivos como: 

Art. 1º - Fica criado o Espaço Cultural Rio-Charme.  

Art. 2º - O Espaço Cultural supracitado localiza-se sob o viaduto Negrão de 

Lima, em Madureira, na faixa do terreno utilizada por grupos de charme e 

pagode. 

Art. 3º - O Espaço Cultural Rio-Charme destina-se a promover bailes de 

Charme e Pagode. 

Art.4º - O Espaço Cultural Rio-Charme funcionará em caráter permanente, 

realizando no mínimo dois eventos por fim de semana.  

Art. 5º - O Espaço Cultural Rio-Charme será administrado por um Conselho 

Administrativo e Deliberativo com a seguinte composição: 

I – um representante da região administrativa do bairro; 

II – três representantes do Espaço Cultural Rio-Charme; 

III – um representante dos frequentadores do Espaço Cultural Rio-Charme. 

Art. 6º - Serão de responsabilidade do Conselho Deliberativo a organização 

e administração do Espaço Cultural Rio-Charme, a água, luz, sanitário, como 

também a instalação e retirada de barracas e tabuleiros. 

Art. 7º - O Conselho Deliberativo reunir-se-á ordinariamente uma vez por 

mês ou extraordinariamente, em qualquer tempo, por convocação de seu 

presidente ou da maioria absoluta de seus integrantes. 

Art. 8º - A fiscalização das atividades do Espaço Cultural Rio-Charme 

quanto às condições sanitárias, volume de som, retirada de produtos de 

venda proibida e respeito geral às Posturas Municipais, será feita pela 

Prefeitura, com a presença da Guarda Municipal. 

Art. 9º - A Guarda Municipal manterá um efetivo para garantir a segurança 

do Espaço Cultural Rio-Charme. 

Art. 10º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as 

disposições em contrário. 

 

A partir da instituição do Espaço Cultural Rio-Charme por força de lei, o local teve 

suas dependências reformadas e a diretoria do bloco carnavalesco “Pagodão de Madureira” se 

transformou em uma Associação Cível, inscrita no CNPJ sob n.º04.501.006/0001-01, com 

sede social localizada à Rua Carvalho de Souza s/nº embaixo do Viaduto Negrão de Lima – 

Madureira
76

.  

Em 2004, o projeto de lei nº 1661 de 2003, de autoria do vereador Edson Santos, é 

promulgado pela lei municipal nº 3.888 de 29 de dezembro de 2004. A lei modifica a redação 

de todos os artigos da lei municipal nº 3.087/2000 para que, onde se lê “Espaço Cultural Rio-

Charme” leia-se “Espaço Cultural Rio Hip Hop Charme”. Perguntado sobre a iniciativa do 

vereador, o DJ Michel informou que nenhum membro da diretoria foi procurado por Edson 
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Santos e que nunca, nenhum dos organizadores soube da motivação do vereador em realizar o 

projeto de lei.  

Figura 11: 

Espaço Cultural Rio Hip Hop Charme 

Foto: Arquivo Particular da Autora – março de 2013. 

 

Este ano de 2013, entrou em vigor no dia 28 de fevereiro, sob a autoria do prefeito 

Eduardo Paes, o decreto municipal nº 36.804 com as disposições abaixo referentes à 

autorização do espaço que apenas reforçam o caráter da lei municipal 3.888/2004. 

 

“DECRETO Nº 36.804 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013 

Autoriza o uso, pelo Espaço Cultural Rio Hip Hop Charme, da área 6, 

designada como Madureira II, compreendida entre a rampa de descida do 

viaduto que desemboca na Rua Carvalho de Souza e a Rua José Pereira e dá 

outras providências.  

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pela legislação em vigor,  

CONSIDERANDO que, na forma do art. 215, “caput”, da Constituição 

Federal, incumbe ao Poder Público garantir a todos o pleno exercício dos 

direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, apoiando e 

incentivando a valorização e a difusão de todas as manifestações culturais;  

CONSIDERANDO que é dever do Município do Rio de Janeiro estimular a 

produção, a valorização e a difusão da cultura em suas múltiplas 

manifestações, conforme disposto no art. 337 da Lei Orgânica do Município 

do Rio de Janeiro;  
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CONSIDERANDO que o Projeto RIO CHARME representa legítima 

manifestação cultural carioca, típica do jeito de ser e do “modus vivendi” da 

população da cidade; 

CONSIDERANDO a singularidade do Projeto RIO CHARME, baile charme 

realizado sob o Viaduto Negrão de Lima, em Madureira, e a sua relevância 

para a formação da identidade cultural carioca;  

CONSIDERANDO que o Projeto RIO CHARME é desenvolvido no Espaço 

Cultural Rio Hip Hop Charme, na área sob o Viaduto Negrão de Lima, 

compreendida entre a rampa de descida do viaduto, que desemboca na Rua 

Carvalho de Souza, a Rua Carvalho de Souza e a Rua José Pereira; 

DECRETA:  

Art. 1º Fica autorizado o uso, pelo Espaço Cultural Rio Hip Hop Charme, da 

área sob o Viaduto Negrão de Lima, compreendida entre a rampa de descida 

do viaduto, que desemboca na Rua Carvalho de Souza,a Rua Carvalho de 

Souza e a Rua José Pereira, conforme croqui em anexo, para a realização do 

Projeto Rio Charme.  

Parágrafo único. Caberá ao autorizatário a obtenção das licenças e 

autorizações necessárias junto aos órgãos competentes, na forma da 

legislação em vigor.  

Art. 2º Fica excluída do Decreto nº 29.247, de 05 de maio de 2008, a área 

designada no item 6 do Anexo ao referido Decreto.  

Art. 3º A Secretaria Municipal de Cultura – SMC editará os atos necessários 

para regulamentar o disposto neste Decreto.  

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.” 
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Figura 12: 

Anexo do decreto nº 36.804/2013. 

Disponível em: <http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/43881Dec%2036804_2013.pdf>. 

 Acesso em 08 de agosto de 2013. 

 

 

 

O baile acontece regularmente todos os sábados com início às dez horas da noite e 

começar à “bombar” – como dizem os frequentadores – a partir de uma hora da manhã 

estendendo-se até, aproximadamente, às cinco horas. O valor dos ingressos é de dez reais para 

homens e cinco reais para mulheres. Quem vai ao primeiro sábado do mês pode encontrar 

uma fila bem grande na porta, o que segundo Nina Silva
77

 acontece porque a maioria dos 

trabalhadores recebe os seus salários no começo do mês. Essas filas também acontecem em 

dias de premiações, aniversários do baile ou em dias de recebimento de atrações nacionais e 

internacionais. 
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com o DJ Corello, na Gávea. 
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Figura 13: 

Fila na porta do baile de aniversário do DJ Fernandinho, o DJ mais antigo do baile. 

Foto: Arquivo Particular da Autora – julho de 2013. 

 

O espaço já recebeu atrações internacionais como Keith Sweat, Chingy, Montell 

Jordan entre outros. Também contou com atrações nacionais de grande porte como Negra Li, 

Dughettu, Sandra Sá, Nina Black, MV Bill e até rappers, muitas vezes de São Paulo, 

valorizando a cultura das músicas nacionais como Sampa Crew, Racionais MC e outros DJs 

em ascensão com algumas novidades, como é o caso do DJ Haiala Menezes que traz um 

repertório de charme e hip hop gospel. 

Entre o público há sempre um clima de muita harmonia e sociabilidade. Nos 

trabalhos de campo não foi difícil fazer amizades desde os seguranças até pessoas 

naturalmente dispostas a ensinar as coreografias básicas. E quando tocam as músicas mais 

conhecidas como “Rap Du Bom part II” de Caetano Veloso e Rappin Hood, “Should I let you 

go” de Keyshia Cole, “If its Love that you want” de Rihanna, entre outras clássicas, não é 

surpresa se alguém te puxar para se aproximar do grupo e dançarem todos iguais. É como se 

todo mundo já se conhecesse apenas por se identificarem com o mesmo ritmo. 

Quanto ao clima de azaração do baile existe um grande respeito por parte dos 

homens na abordagem. Nos trabalhos de campo, a abordagem sempre era muito cordial e 

começava com frases como “posso conversar com você?”, “posso te conhecer melhor?”, “eu 

estou incomodando?”. Era um padrão que ocorria com frequência no baile. Em uma 

determinada visita, um rapaz pediu para que um amigo que estava sendo entrevistado, falasse 
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das qualidades dele, de como ele era conhecido no baile como boa pessoa para que pudesse 

ser apresentado. A maioria dos rapazes espera estabelecer relações de amizade em um 

primeiro momento e abordar efetivamente quando as mulheres já não estão tão focadas em 

dançar.  

São pessoas de todas as idades, não raro ver pais e filhos ou parentes de gerações 

distintas no local. Ao perguntar sobre a frequência no baile, a maioria das pessoas respondia 

que vinha ao baile “desde muito tempo”, “desde o começo”, “desde que o baile era no 

feijão” ou que começaram a frequentar com suas mães, pais, tias, tios e amigos. No entanto, 

algumas pessoas assumem ter despertado o interesse em conhecer o lugar após a exibição da 

novela Avenida Brasil, onde os roteiristas se inspiraram no bairro de Madureira e alguns 

artistas foram ao local para conhecer o baile. 

 

Figura 14: 

Os atores Eduardo Landim e Emiliano D’Avila de “Avenida Brasil” no baile. 

Foto de Celso Clapp, fotógrafo do baile em 09/09/2012. 

Disponível em: <http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/395240_468196623211565_234492970_n.jpg>. 

Acesso em 30/06/2013. 
 

 

Esse episódio fez com que o público que assistia a novela, incluindo diversos artistas, 

despertasse a curiosidade para conhecer o ritmo e o local. Em relação a esse fenômeno, 

podemos citar o que aconteceu com o funk. Quando os filhos da classe média alta passaram a 

se interessar pelo ritmo ocorreram dois processos: no primeiro, a opinião pública mudava seu 
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conceito de perseguição e os bailes de quadra passaram a receber o público da zona sul do Rio 

de Janeiro; no segundo, aqueles que ainda se intimidavam pela ideia de frequentar as favelas e 

subúrbios pagavam para que eventos como esses fossem realizados fora desses lugares. Esse 

segundo processo também ocorreu com o charme.  

O DJ Michel conta que a produção da novela procurou os organizadores do baile 

para a realização de um baile privativo no espaço, o que foi feito e grande parte dos atores 

adoraram. A partir de então, é perceptível o aumento de festas ao som de charme com equipes 

de som que trazem em seu repertório muito do que toca no baile do viaduto. É o caso da 

“Guerapa”, “Madureira Disco Club”, “Meu Black é assim” que trazem para clubes como a 

“Farm” em Ipanema e no Leblon, o “Miranda” na Lagoa, a “Fundição Progresso” e o “Circo 

Voador” no centro o repertório do subúrbio para agitar a alta sociedade. 

Figura 15: 

Festa da série “Subúrbia” no clube Miranda, na Lagoa.  

Foto de Celso Clapp.em 01/11/2012. 

Disponível em: <http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/604008_490830230948204_1318485960_n.jpg>. 

Acesso em 30/06/2013.
78

 

 

Em um trabalho de campo realizado no dia 19/10/2012 em um evento chamado 

“Vivo Open Air” no Jockey Club na Gávea, a proposta da festa era trazer as equipes de som 
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Na esquerda, a protagonista da série de televisão “Subúrbia”, da Rede Globo,  Erika Januza, ao lado de um dos 

fundadores do baile no viaduto, a seguir a atriz global Dira Paes e na ponta direita o DJ Michel.  A série faz 

alusão ao movimento blaxploitation e a relação entre a cultura negra no subúrbio.  
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da festa Guerapa e Madureira Disco Club. Ao som do DJ Corello, a designer Malíntisa 

Augusto nos conta: 

Eu sempre gostei de charme, do R&B, minha mãe adorava Chaka 

Khan, eu acho que peguei isso um pouco dela. Meu namorado chegou a ir 

nesses grandes bailes do Vera Cruz naquela época em que se tinha que ir 

“na beca” mesmo, eu não peguei essa fase. Eu vim nessa festa hoje porque 

a gente gosta muito do Corello, mas é aquilo, você viu o preço do ingresso? 

O local? Viu quantos negros tem aqui? É aquela política do “se você não 

vai até Madureira, Madureira vai até você”.  

 

 

Na festa em questão, havia em torno de vinte negros em um público de mais de 

trezentas pessoas. O ingresso custava sessenta reais e a festa foi realizada na Gávea, zona sul 

do Rio de Janeiro. O público era em sua maioria de classe média alta, muitas pessoas 

apreciavam o som, contudo era perceptível que muitos deles não conheciam as músicas. 

Nenhuma pessoa foi vista realizando passinhos.  

Malíntisa continua: 

Mas é aquilo né, eu não julgo... Quanto o Corello ganha numa 

festa aqui e numa festa lá (se referindo ao subúrbio)? A cerveja lá custa um 

real, aqui é vinte. O baile lá (no viaduto) foi de graça durante muito tempo, 

aqui a metade do ingresso custa trinta reais, não tem nem comparação. 

 

 

Essa apropriação, transformando o charme em produto de consumo, pode também 

ser percebido, emplificativamente, com os estudantes Manuela Martins de Sousa, 27 anos, 

moradora de Botafogo, formada em ciências sociais e Gustavo Bertassoni, 31 anos, morador 

de Icaraí, formado em direito, entrevistados em outro trabalho de campo. Perguntados sobre 

os motivos que poderiam servir de justificativa para não irem ao Espaço Cultural Rio Hip Hop 

Charme em Madureira responderam: 

Não iria porque é longe, porque nenhum dos meus amigos vai e 

porque não conheço muitas músicas de charme. Quando teve o baile do 

Bené aqui na São Clemente no passado, eu até fui com meu namorado e os 

amigos dele. Foi legal, eu tava com um grupo grande e nós aprendemos 

vários passinhos. Manuela Martins
79

 

 

 Não iria porque não conheço bem esse ritmo do charme, porque 

nunca fui à Madureira, mas sei que é muito longe e se eu convidasse meus 

amigos nenhum deles iria por isso. Gustavo Bertassoni 
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Entrevistas pessoais realizadas no dia 14/05/2013 em trabalho de campo realizado no local de trabalho dos 

entrevistados. Manuela Martins sobre o Baile do Bené, baile de resgate à cultura negra que toca repertórios de 

soul, funk, charme e hip hop em edições semestrais. 
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No “Dutão”, apelido carinhosamente dado ao viaduto pelos frequentadores do baile, 

o hábito dos camelôs de venderem seus produtos, comidas e bebidas na área de entorno 

permanece até hoje.  Quem vai ao baile pode saborear antes do evento pratos como angu, 

caldo de siri, bobó de camarão, churrasquinho, hambúrgueres, etc. na Praça das Mães, do lado 

de fora do baile. Ou, quando entram, podem comprar artigos de vestuário, CDs do ritmo e 

consumir as caipirinhas e batidas em uma barraquinha. Apesar de que, dentro do baile, o 

consumo de bebidas não é um dos mais altos.  

 

 
Figura 16: 

As barraquinhas dos comerciantes embaixo do Viaduto e em frente ao baile. 

Foto: Arquivo Particular da Autora – julho de 2013. 

 

Isto, porque, os charmeiros “da antiga” não tinham o hábito de beber muito, como 

lembra a empresária Nina Silva em entrevista
80

, perguntada por que, ela responde: 

  A maior parte do público que frequentava o viaduto era de 

negros ou de brancos pobres, o que para a polícia no geral 

significava o mesmo. Então, eu acredito que essas pessoas, fugindo 

dessa política de serem prioritariamente abordados pela polícia, 
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Entrevista pessoal realizada em 19/10/2012 em trabalho de campo realizado em uma festa ao som do 

Madureira Disco Clube com o DJ Corello, na Gávea.  
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procuravam sempre ‘andar na linha’. Como não facilita muito na 

hora de fazer os passinhos estar ‘na onda’, eu acredito que essas 

pessoas acabavam optando por não beber e não usar drogas. 

 

Essa percepção foi notória durante as visitas ao baile. Mesmo com o preço da cerveja 

a custos muito abaixo da média, - em 2013 custando três reais, mas que já custou um real 

durante muito tempo – a maior parte do público é vista de mãos vazias, dançando ou 

consumindo apenas água diante do desgaste da dança. O que demonstra que, de certo modo, 

esse caráter de ‘andar na linha’ retratado pela empresária ainda é cultuado. 

 O baile charme do viaduto nunca contou com policiamento, apenas com um serviço 

de segurança privada na portaria, nos arredores do palco e alguns seguranças espalhados pelo 

local. Em entrevista com o DJ Michel, perguntado sobre a relação com a polícia, ele responde 

que nunca foi preciso e que o batalhão local recentemente os procurou apenas para conferir se 

estava tudo bem e se o “pessoal não dava trabalho”. O que ressalta dois pontos: primeiro, o 

caráter pacífico do baile, que segundo o DJ nunca teve brigas; e, segundo, o descaso da 

prefeitura em assegurar efetivamente as disposições da lei municipal 3.888/2004 em seus 

artigos 8º e 9º. 

  Hoje, quem vai ao baile do viaduto percebe um público mais velho, os famosos 

“cascudos”, “da antiga” adeptos do charme, das músicas mais lentas, dos passinhos, que 

frequentam o baile faz muito tempo; já o público do hip hop tende a ser mais jovem e curtir 

músicas atuais com batidas muito mais rápidas, que nem sempre podem ser acompanhadas 

pelos mais velhos, é o que lembra o Sr. Halley
81

: 

 

Eu venho aqui faz muito tempo, hoje em dia tem essa moçada aí do 

hip hop, eu fico aqui no meu canto fazendo meus passinhos do jeito que dá. 

Eu não implico, mas tenho minhas limitações.  

 

Halley tem 59 anos, frequenta o baile desde 1992 e não costuma faltar, é morador do 

bairro da Ilha do Governador, destaque-se que é um bairro que fica pelo menos a 21 km de 

Madureira, trajeto no qual o realiza de ônibus levando não menos que uma hora. Em um 

trabalho de campo após o final do baile, em torno das cinco horas da manhã, o senhor Halley 

estava do lado de fora do espaço, o dia já estava clareando, mas ele conversava com um 
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Entrevista pessoal realizada em 10/11/2012 em trabalho de campo no baile do viaduto de Madureira. 
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amigo enquanto “fazia hora” para esperar o início do horário de circulação de seu ônibus. Foi 

quando foi abordado para a realização da entrevista e, sem nenhum sinal de cansaço, 

respondeu a todas as perguntas se referindo à pesquisadora como “minha filha”.  

Por sua assiduidade, eletricidade, simpatia e humildade inspirou a premiação 

“Halley”. O troféu foi dado em sua primeira vez em 2005, em uma festa no Circo Voador, 

após os primeiros quinze anos de baile. Hoje, acontece de forma anual para “homenagear a 

todas as pessoas que fazem parte da história do baile e que somam no crescimento da Black 

music”, conforme divulga a diretora do evento no site do Dutão
82

.  

 
Figura 17: 

A pesquisadora e o sr. Halley executando os “passinhos” no baile.  

Foto: Arquivo Particular da Autora – julho de 2013. 

 

Sobre Halley e o baile charme do viaduto de Madureira é possível aferir um filme
83

 

de direção de Pedro Bronz no canal de vídeos do Youtube. O filme desperta facilmente a 

curiosidade do telespectador para conhecer o lugar. Como exemplo, temos um grupo de 

“charmeiros” vindos de Brasília, que contam que o ritmo tem sido dissipado na cidade através 

de forte influência do baile de Madureira e sua divulgação na mídia. Em maio deste ano uma 

caravana de Brasília foi entrevistada pelo programa de televisão “Fantástico” da Rede Globo.  
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Sobre a história do charme no viaduto. Disponível em: <http://viadutodemadureira.com.br/blog/sobre/>. 

Acesso em 30/06/2013. 
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Filme sobre o baile charme e hip hop do viaduto de Madureira. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=AWEAFT5879E > Acesso em: 30/06/2013. 
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O espaço também já foi objeto de matéria dos programas “Esquenta”, “Mais Você” e 

“Bem Estar” da mesma emissora e um programa da Rede Record. Entre os entrevistados é 

destaque no baile o dançarino Fabrício Honorato que possui formação em balé clássico, 

formou um grupo de dança no viaduto, já dançou em programas de televisão das emissoras 

Rede Globo e SBT
84

 e hoje está com sua companhia de dança na Turquia.  

Além de Fabrício, o diretor e dançarino Marcus Azevedo
85

 também é lembrado por 

muitos no baile. Marcus apresenta um espetáculo com o grupo Dança Charme & Cia que 

retratam a comportamento de frequentadores de baile charme, aspectos sobre o caráter, a 

espiritualidade, a elegância, a linguagem corporal, os costumes, vestimentas, performance, 

preparação física ao som da música penetrante no palco e coreografias inspiradas, entre elas, 

no rei do POP – Michael Jackson. 

Entre os frequentadores há curiosos para se divertir ao som do ritmo, passistas de 

escolas de samba, dançarinos, DJs, esportistas, artistas e atores de grande reconhecimento que 

assumem ter frequentado o local por muitos anos. É o caso da passista da escola de samba 

Império Serrano, que também foi gari por cinco anos, Ana Pérola, de 26 anos. Ana foi 

escolhida por um diretor, que visitou o baile, para ser uma das atrizes da série “Subúrbia” da 

emissora Rede Globo.  

O baile charme também já foi objeto de matérias em revistas como Raça Brasil e 

Corpo a Corpo e jornais como O Dia, Jornal do Brasil, O Globo e O Fluminense. O 

repertório tocado no baile pode ser ouvido na rádio “Jovem Pan” aos sábados às 17 horas e 

também na rádio virtual “BlueRadio.com” do DJ Guto. Além de diversas rádios 

disponibilizadas em blogs de música e cultura Black encontradas na internet.  
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Figura 18: 

Entre o vai e vem dos carros nas laterais e em cima do viaduto, o baile acontece todos os sábados. 

Foto: Arquivo Particular da Autora – julho de 2013. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Observamos assim, que embora não tenham sido utilizados os instrumentos 

necessários para o reconhecimento do Espaço Cultural Rio Hip Hop Charme em sua real 

relevância para a formação da identidade cultural carioca, a legislação ampara a autorização 

para execução do projeto. No entanto, nenhuma providência fática por parte do Estado é feita 

para assegurar condições mínimas de realização do baile, um espaço que, sem dúvidas, é um 

exemplo de apropriação informal que contribui positivamente na sociedade. 

Com o avanço dos impactos da globalização em zonas periféricas e o 

desenvolvimento desordenado dos espaços públicos, na atualidade, a apropriação informal 

desses espaços tem sido uma recorrente alternativa das populações para a satisfação de suas 

necessidades e desejos. Em uma visão mais ampla, essas apropriações tendem a causar 

preocupação na esfera pública diante de aspectos relacionados ao medo, à violência, à 

utilização de drogas e a presença do mercado informal.  

O que vemos, no entanto, é uma experiência positiva e inovadora criada por 

moradores do subúrbio do Rio de Janeiro e que pode e deve ser seguida como exemplo. 

Podendo ser utilizado como forma de expandir essa experiência citamos a realização de mais 

audiências públicas, oficinas e espaços de diálogos em que a população, que é a mais atingida 

pelo urbanismo, possa interagir e deixar os seus pontos de vista sobre aspectos desde impasses 

à melhoria na qualidade de vida na cidade, como, in loco, foi feita através da cultura. 

Deste modo, afetas às apropriações encontram-se não só as possibilidades de uso 

indicadas diretamente pelo ambiente urbano construído, mas, também, as possibilidades 

intuídas a partir dele, adaptadas às necessidades imediatas ou aos desejos e intenções não 

satisfeitos na construção do ambiente. E essas adaptações, que, no caso, foram feitas em prol 

da cultura e do lazer, devem ser protegidas à luz do artigo 182, da CF, que define em seu 

caput, o objetivo da política de desenvolvimento urbano como sendo “ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”.   

É importante salientar que as apropriações, mesmo quando intuídas e adaptadas não 

implicam, necessariamente, em inadequação ou indícios de marginalidade. Podem, ao 

contrário, indicar criatividade, capacidade de melhor aproveitamento das infraestruturas 

públicas e fornecer subsídios que alimentem a construção futura de políticas urbanas que 



70 
 

fomentem a proteção à cultura local produzida na construção de um planejamento urbano que 

possibilite a criação de ambientes harmônicos. 

Santos e Vogel
86

 atribuem às apropriações dos espaços públicos a função de 

“mecanismos de defesa e superação da população aos modelos urbanísticos impostos pelos 

planejadores”. Aponta-se aqui, então, para um especial significado no âmbito da apropriação 

do espaço público, como fator propício à ampliação da compreensão dos desejos e das 

necessidades da população e respectivo vínculo ao ambiente urbano. 

Assim, considera-se recomendável não só o mapeamento e as análises das estruturas 

formais que caracterizam o uso do espaço público, mas considera-se de especial relevância a 

consulta pública à comunidade local, às apropriações alternativas do espaço público, 

independente da existência de infraestrutura específica para tal, seja para o exercício de 

atividades coletivas, seja para apropriação particular.  

Essas apropriações, muitas vezes inesperadas, são eventos cotidianos relacionados à 

própria vida urbana e que devem ser reconhecidas, entre outros aspectos, como reveladoras de 

necessidades de reestruturações físicas, de modo a permitir flexibilidade no uso do espaço. 

Assim, destaca-se a importância da realização de projetos urbanísticos, que atuem sobre a 

estrutura física, permitindo que cidadãos exerçam, sobre o espaço público, suas respectivas 

apropriações, de forma mais adequada e segura.  

A infraestrutura implantada pelo Estado orienta os fluxos econômicos e humanos e 

determina a sua viabilidade e direção. No entanto, estes espaços públicos devem ser 

observados sob diversos olhares conceituais. Seus usos podem ser relativizados de acordo 

com as diferentes condições de acessibilidade, forma e usuários e o mais importante, sem 

considerando as vocações locais. 

Verifica-se então, a importância de examinar o alcance, o potencial e a forma de 

inserção destes fluxos de circulação sendo ouvidas as comunidades. No caso de absorção 

local de aspectos provenientes dos fluxos, cabe observar o grau de receptividade destes pelo 

meio e as interferências, as alterações de modo de vida por eles gerados.  

O olhar voltado à atualidade deve passar por espaços com fluxos nem sempre 

visíveis, considerar os ambientes sem negligenciar a observação da dinâmica sociocultural 
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pré-existente para, deste modo, compreender o papel do espaço público na 

contemporaneidade, o seu potencial em contextos futuros e melhorar a qualidade de vida de 

milhares de cidadãos. 

Este estudo reafirma que é fundamental não perder de vista que o espaço urbano e 

público é parte da vida cotidiana dos cidadãos inseridos nesses territórios, sendo importante, 

portanto, que a compreensão dessa complexa articulação entre as diversas escalas do espaço e 

as dinâmicas a elas inerentes ofereça uma abordagem cidadã de forma ampla. 

A cultura remanescente da comunidade local deve ser levada em conta quando uma 

sociedade procura impor novas funções. As audiências públicas devem ocorrer com mais 

clareza para que as comunidades sejam ouvidas, respeitando faticamente os princípios de 

transparência pública e acesso à informação protegidos pela lei federal 12.527/2011. 

Essas audiências são importantes espaços de posicionamento entre o poder público 

em articulação com grupos, associações de moradores, representantes de diversos 

movimentos sociais propiciando interação entre a população afetada pelas medidas tomadas 

pelo Estado. O que destacamos aqui é a importância das audiências para discutir o Plano 

Municipal de Mobilidade Urbana e o Plano Diretor, de longo e médio prazos, a fim de evitar 

que os gestores públicos tomem medidas intempestivas e prejudiciais à população, como o 

fazem muitas vezes.   

Devemos considerar que a forma do ambiente urbano se encontra necessariamente 

relacionada às articulações dos interesses sociais, envolvendo neste sentido, as pessoas, seus 

desejos e intenções e estes, por sua vez, independente das relações que estabeleceram na 

ocasião da definição e construção do ambiente urbano, se manifestam novamente, de maneira 

semelhante ou não, quando da apropriação do lugar.  

E é este ponto que focamos. O Estado legisla sempre em velocidade menor do que a 

sociedade muda. Deste modo, devemos priorizar o diálogo para que a sociedade interaja no 

processo de criação do direito que ela deverá obedecer. Vislumbramos aqui, um direito que 

proteja as manifestações culturais legítimas e ouça a sociedade, a fim de que possamos ser 

guiados por um direito que não seja pautado apenas em dogmas, mas, também, na sabedoria 

“jurídica” das ruas. 
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