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RESUMO 

A presente pesquisa tem como objeto de estudo o Viaduto Negrão de Lima,             

popularmente, conhecido por Viaduto de Madureira. Pretende-se debruçar sobre a          

apropriação e uso do espaço do Viaduto para realização do Baile Black,            

recuperando a história do Baile Charme, com vistas a promover um diálogo entre a              

produção da cultura e das identidades urbanas. Para tanto, têm como referência a             

noção de direito à cidade de Henri Lefebvre, por reconhecer a cidade como um              

conjunto de territórios em constante transformação e como um campo de disputas            

socioeconômicas, simbólicas e, sobretudo, políticas. 

Palavras-chave: Charme, território, cidade, Baile Black, sociologia urbana  
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ABSTRACT 

This present research, accomplished in the city of Rio de Janeiro, has the viaduct              

Negrão of Lima, popularly known by viaduct of Madureira, as study object. It Intends              

to lean over the appropriation and use of the space of the viaduct for the black dance                 

accomplishment, recovering Baile Charme’s history, with views to promote a dialogue           

among the production of the culture and the urban identities. For so much, it leans on                

Henri Lefebvre's debate of the right to the city, that recognizes the city as a group of                 

territories in constant transformation and as a field of socioeconomic, symbolic and,            

above all, political disputes.  

Key words: Charme, territory, city, Baile Black, urban sociology. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Ah que lugar, 

tem mil coisas pra a gente dizer, 

o difícil é saber terminar, 

Madureira, lá, laiá. 

Madureira, lá, laiá. 

(Meu Lugar ‒ Arlindo Cruz) 

 

 

Como cheguei até aqui: a trajetória que me levou ao charme 

 

O interesse pelo atual objeto de pesquisa surgiu da dificuldade de prosseguir            

com meu projeto inicial, que visava analisar as disparidades sociais, econômicas,           

culturais e políticas entre as quatro zonas urbanas do Rio de Janeiro, a saber norte,               

sul, centro e oeste. Devido a amplitude e complexidade do tema, assim como a              

impossibilidade de realizar tal pesquisa durante o curto tempo do mestrado, fez-se            

necessário um novo recorte de pesquisa. Diante do meu plano inicial, Daniel Hirata,             

meu orientador, me mostrou como seria impossível fazer tudo que me interessava            

em apenas dois anos, o que deslocou minha pesquisa para a zona norte do Rio, em                

especial o bairro de Madureira, através da exploração do Baile Charme, um objeto             

bem delimitado em relação ao anterior, podendo assim me concentrar melhor na            

análise da produção desse espaço e suas trajetórias.  

Por ser uma “carioca da gema” sinto que carrego a musicalidade nas veias,             1

seja por meio do samba, do jazz, do funk ou mesmo do charme. A música sempre                

me interessou e fez parte do meu cotidiano, quer fosse em festas, por lazer, ou               

mesmo profissionalmente, pois por muitos anos da minha vida me dediquei a ser             

bailarina de jazz. De fato, o tema da dança e da musicalidade perpassa muito a               

história da “cidade maravilhosa”. Em muitos os lugares a música em seus            

1 No conceito popular, podemos definir como "carioca da gema" as pessoas nascidas e criadas na 
cidade do Rio de Janeiro, tendo sua mãe e pai considerados como cariocas. 
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alto-falantes compõem a paisagem carioca, sendo parte de cenas do cotidiano da            

cidade: festas com sons altos em casa e nas ruas; carros de som; ônibus, bares,               

lojas, mercados com melodia ambiente; pessoas nos ônibus e carros com um celular             

no alto-falante ou um amplificador de som; intervenções artísticas pela rua, dentro do             

trem e do metrô. Não há muito como escapar da música nessa cidade e, para mim, o                 

jeito foi me envolver cada vez mais, fazendo dessa paixão e diversão uma forma de               

estudo, aprendendo pouco a pouco sobre o que sempre me chamou a atenção. Por              

outro lado, os estudos de relações étnico-raciais, sempre me pareceram de suma            

importância por isso o Baile Charme foi sendo um caminho para abordar essas             

questões, aprender e compartilhar, me atualizando - assim pretendendo contribuir          

para o enriquecimento de debates/estudos nessa área. 

Minha história de vida é atravessada pelo processo de socialização musical           

que vivi no Rio de Janeiro, “berço” de diversos gêneros musicais como o samba, a               

bossa nova, o choro, o pagode, o funk e o Hip hop. A história da música é correlata à                   

história política e cultural da cidade, principalmente, se ponderarmos a época da            

ditadura militar (ocorrida entre o anos de 1964 a 1985) na qual aconteciam os              

festivais que serviram de palco para protestos políticos durante uma fase de muita             2

censura. Foi nesse contexto que surgiu o Movimento Black Rio, como um dos mais              

criativos fenômenos da cultura popular negra, revolucionando a música e o           

comportamento da juventude desde seu início na década de 1960 por meio de ações              

de uma juventude negra-mestiça-carioca, em sua maioria moradora das áreas          

periféricas e/ou suburbanas da cidade. Esse movimento que surgiu em meio a esse             

cenário político de exceção foi se transformando ao longo do tempo e por isso              

eleva-se a necessidade de se pensar esses entrecruzamentos biográficos, sociais e           

musicais. 

No bojo dessa discussão mais ampla, interessa nessa pesquisa pensar sobre           

as relações entre tempo e espaço como processos inerentes à construção da vida             

social urbana carioca. Tais relações se apresentam em múltiplas escalas (Revel,           

1998) pensadas enquanto categorias sociológicas no processo de análise da          

produção do espaço urbano. Tempo e o espaço são centrais nesse estudo porque             

2 Festivais de música, promovidos por emissoras nacionais de TV, como a Record e a Globo, desde 
1965 a 1972. Os festivais acabaram se transformando em palco político, pelo contexto do regime 
militar. 
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ajudam a situar os significados e significações por meio das práticas sociais que nele              

atuam e que são responsáveis por essas transformações. 

Dessa maneira, antes de tratar especificamente do ponto de interesse da           

pesquisa, qual seja, os usos e ressignificações das estruturas sócio-espaciais que           

produzem o Viaduto Negrão de Lima como um local de festa-referência da cultura             

black, convém situar no tempo, social e histórico, esse espaço nos momentos e             

movimentos anteriores à atualidade. 

 

 

 Introdução ao objeto de pesquisa 

 

Desde o seu primeiro momento, na segunda metade século XX, nas décadas            

de 1970/80, o movimento do charme não se limitou a um lugar específico, a um               

espaço único de manifestação. A dança e a música black ocorreram e ocorrem em              

espaços variados, ganhando expressão em lugares que vão desde clubes como o            

caso do Mackenzie, no Méier, passando por encontros nas ruas e vielas do centro              

da cidade, como também sob um Viaduto, como acontece em Madureira e,            

recentemente, em Realengo: basta que os charmeiros se reúnam para fazerem a            

festa acontecer. Desse modo foi que ele se espalhou pela cidade, e é assim que o                

Charme segue se manifestando em tantos espaços pelo bairro de Madureira e pela             

cidade.  

A conhecida Black Music difundida nos Bailes Charme contava, em seu início,            

com a apreciação de vários estilos musicais dentre os quais: Rhythm and blues             

(R&B); Soul; Disco Music; Modern R&B ou R&B Contemporâneo. Atualmente a nova            

cara do Charme traz a fusão com o New Jack Swing; com o Hip Hop; com o Slow                  

Jam, o estilo mais lento, que era chamado de Quiet Storm; Classics, os clássicos              

das primeiras décadas do charme composto por artistas, djs e grupos que            

projetaram o Charme em seu início; assim como o Street Soul, um estilo mais              

agitado para pista. Dentro dessa nuance charmeira existe, então, durante muitos           

bailes, tanto para os Djs quanto para os frequentadores, a divisão das músicas             3

3 O DJ, disc jockey ou disco-jóquei, às vezes referido como mestre de cerimônia é o responsável por 
selecionar e reproduzir as músicas durante as festas. 
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entre flashback, que são as produzidas antes da década de 80; as midback,             

produzidas nas décadas de 80/90 e as atuais. Claro está que essa divisão pode              

variar de acordo com a localidade e o tema do baile que está sendo realizado,               

embora costume ser uma estrutura comum às festas de charme. 

Como já disse, a história do Rio de Janeiro é permeada pela musicalidade,             

assim a nossa sociabilidade cotidiana se faz através de muitos recursos musicais            

que funcionam como mediadores das relações interpessoais, comerciais e sociais.          

Para Bozon (2000), a prática musical é um “fenômeno transversal, que perpassa            

toda a sociedade” e assim a produção e o consumo da música fazem parte da               

experiência cotidiana da cidade em muitas dimensões, reforçando o interesse pelo           

estudo do charme que por intermédio da música e da dança é capaz de transformar               

os sentidos e significados dados aos espaços onde se manifesta. Além disso, a             

experiência urbana é, sobretudo, viva e dotada de uma imprevisibilidade que escapa            

ao planejador urbano (LEFEBVRE, 2011). Isso porque a práxis humana destrói e            

constrói a vida, o lugar e os aspectos ligados à nossa relação em sociedade: a               

coexistência densa, a heterogeneidade de estilos de vida, usos, modos e sentidos            

dados ao espaço urbano. A relação entre práticas e lugares faz parte da vida urbana               

sem regras pré-definidas, cabendo ao cientista social analisar e interpretar cada           

ação humana particular como tentativa de interpretação da vida social urbana e            

coletiva (LEFEBVRE, 2000). 

Por outro lado, o projeto urbanístico da cidade é pensado, planejado e            

executado em termos técnicos com objetivos e funções específicas, delimitados pelo           

próprio planejamento urbano. Ruas, praças, viadutos e outros equipamentos são          

projetados e construídos com seus usos e sentidos habituais. Contudo, as relações            

humanas sociais podem atravessá-los e conseguir, através de ações         

transformadoras, dar outros usos e significados, inclusive, às estruturas fixas com           

função predefinida: é o caso do baile do Viaduto de Madureira. A discussão sobre              

espaço, usos, apropriações, ocupações será articulada com base em teorias,          

conceitos e contribuições de autores como Marc Augé, Michel de Certeau, Ana Fani             

Carlos, Rogério Leite e Henri Lefebvre. 

Este trabalho busca compreender, através de uma análise histórica e cultural,           

como a produção do espaço ocorre através de práticas sociais locais e suas             
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articulações com as políticas públicas que constroem e reconhecem um território.           

Pretendo que este estudo colabore para a compreensão e alargamento dos debates            

suscitados dentro da sociologia urbana acerca do espaço, sua criação, seus usos,            

ocupações e/ou ressignificações a partir de práticas socioculturais. Objetivo também          

abordar a perspectiva analítica das relações étnico-raciais ao me debruçar sobre           

uma realidade compreendida, sumamente, a partir das relações sociais fundadas          

tanto num espaço geográfico reconhecidamente negro, o bairro de Madureira,          

quanto nas relações culturais e simbólicas com a dança e a música negra             

norte-americana cuja fortaleza física e mnêmica encontra-se no Baile Black do           

Viaduto de Madureira. 

O presente trabalho se estrutura em três (3) capítulos que nortearão a            

construção gradual da proposta, tratando de demonstrar o processo de urbanização           

da cidade do Rio de Janeiro, resgatando, especificamente, a história social e urbana             

do bairro de Madureira. Mais especificamente, me proponho a restaurar e a reavivar             

a história do Baile Charme no contexto citadino e sociocultural do Rio de Janeiro tal               

como seu estabelecimento sob a estrutura do Viaduto Negrão de Lima, atual sede             

do Espaço Cultural Rio Hip Hop Charme. Finalmente, irei tratar das questões            

implicadas e resultantes de todo esse processo e apresentar as relações sociais,            

culturais e identitárias presentes no cotidiano local.  

Para construção desse estudo apoiei-me em diversas fontes de pesquisa          

visando construir uma análise em múltiplas perspectivas, apropriando-me de         

ferramentas metodológicas como a pesquisa bibliográfica e documental, uso de          

entrevistas e etnografia, a partir da observação participante.  

No presente capítulo 1, intitulado “Apresentação”, contendo três subitens,         

exponho o objeto em linhas gerais: contextualizando-o. Exponho o referencial          

teórico-metodológico utilizado ao longo da pesquisa. Ainda nessa parte da          

dissertação busco tornar mais preciso o tema de pesquisa e a construção do objeto,              

apontando a história do Movimento Black Rio e caracterizando um pouco da            

influência que levou o charme a se consolidar do modo como é hoje.  

No Capítulo 2, “Os passos que transformam o espaço”, composto por onze            

subtítulos, apresento partes da construção histórica do espaço estudado. Primeiro a           

partir do projeto de urbanização do Rio de Janeiro e da criação do bairro de               
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Madureira, em seguida o uso do espaço ressignificado pelo Baile Black sob o             

Viaduto Negrão de Lima, desde os anos 90. Analiso a prática da dança e outras               

ações que configuram a apropriação espacial (CARLOS, 2007; LEFEBVRE, 2011),          

caracterizando a ocupação do território, por meio de diversas trajetórias e práticas            

sociais. Outro aspecto é observar o processo de concentração da população negra            

no bairro, remetendo à história do samba e do jongo. Aprofundando ações de             

criação e reconhecimento do espaço público, além do diálogo com outros pontos            

culturais dentro de Madureira, buscando um possível circuito de charme. 

Por fim, nas considerações finais teci uma síntese da pesquisa realizada e            

produzi algumas reflexões sobre a relevância da ressignificação do espaço na           

história sociocultural do Rio de Janeiro, caracterizando o Baile Black enquanto ação            

cultural. 

 

 

Metodologia - Questões a serem levadas a campo  

  

Os procedimentos teórico-metodológicos da pesquisa constituem-se,      

principalmente, do cruzamento da Antropologia com a Sociologia Urbana. Para          

analisar essa cultura urbana apresentada sob a forma do charme no bairro de             

Madureira tomo de empréstimo algumas reflexões levantadas por Barreto (1986),          

situando essa pesquisa no cruzamento desses campos de pesquisa.         

Especificamente relevante é o entendimento do chamado “estilo de vida urbano”,           

que carrega consigo um caráter intrínseco à vida cotidiana das cidades, não sendo             

muito questionado no nosso dia-a-dia quanto à sua significação e representação. No            

entanto, quando paramos para refletir sobre o que implica esse estilo de vida é que               

nos damos conta da necessidade de conceituar e formular algumas          

problematizações a seu respeito (BARRETO,1986).  

Parece-me relevante, por essa razão, demarcar que tomo como partida para           

compreensão do Charme, enquanto fenômeno mediador da apropriação e         

ressignificação espacial do Viaduto de Madureira, a compreensão das formas de           

construção do estilo de vida urbana, seguindo autores como Simmel, Park, Wirth e             

Redfield. Segundo a análise feita por Barreto (1986) esse autores pensam que no             
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“fenômeno urbano”, a capacidade de influenciar e definir as nossas relações no meio             

urbano, ou seja, a cidade e sua cultura, são resultados direto do processo de              

“urbanização da vida social”.  

Os autores mencionados são referências nos estudos sociológicos e         

antropológicos desenvolvidos pela renomada “Escola de Chicago”, deste modo,         

convém lembrar que essa escola de pensamento é responsável por possibilitar o            

desenvolvimento dos estudos que tomaram a cidade como laboratório de pesquisa           

(PARK, 1921), tendo como foco analítico a mudança social, no contraste urbano e             

rural (REDFIELD, 1964).  

Park é uma importante referência não só para compreensão da vida urbana            

mas também para compreensão das divisões socioespaciais justificadas numa         

perspectiva étnica e de desigualdade social. Ao falar da consequência da expansão            

e aprofundamento dos estudos das relações raciais que parecem se propagar a            

ponto envolver todas as relações humanas, Park (1945:39) afirma que essa relações            

étnicas influem diretamente na questão da divisão espacial: “As mais evidentes e            

elementares destas relações são as ecológicas e biológicas, isto é, a distribuição            

espacial das raças e a miscigenação ou inter-cruzamento que as modificações de            

distribuição inevitavelmente ocasionam.”. 

Percebo nas idéias de Park (1945:40) um diálogo aberto com a problemática            

levantada por Lefebvre (2011) relativa ao direito à cidade somada, portanto, à            

questão racial: 
 
Ao mesmo tempo, a crescente consciência das complexidades do problema          
tem sido acompanhada de uma contínua expansão do que se pode chamar            
de "horizonte racial". À medida que o·mundo se tornou menor e nossas            
relações com outras raças e outros povos se tornaram mais íntimas, o            
"problema racial", seja nos Estados Unidos, seja em qualquer outra parte,           
deixou de ser concebido como problema local, ou apenas limitado ao negro.            
Hoje, talvez mais que nunca, torna-se evidente que os problemas de raça            
não são um fenômeno isolado, nem temporário.  

 

É sobre essa perspectiva que se torna possível entender a construção do            

bairro de Madureira, como um local de concentração da população negra, por            

excelência, dentro do processo de urbanização e expansão da cidade do Rio de             

Janeiro, especialmente durante a Reforma Passos. Mais adiante facilita a          
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compreensão do Movimento Charme como uma cultura suburbana associada à          

negritude, com início no Movimento Black Rio.  

Ao desenvolver o conceito de “regiões morais”, Park, as considera como           

sendo encerradas em si mesmas. Esse traço se torna um desdobramento ou            

continuidade de uma perspectiva que segue a metáfora da “cidade mosaico”, para a             

qual Agier (2011:71) chama atenção sobre o risco de ser “uma reificação            

intelectualmente cômoda”, por não demandar do observador o tratamento de esferas           

intermediárias: 
Desde a cidade como um todo até os espaços de interconhecimento (ruas,            
conjuntos de becos, pracinhas e suas áreas contíguas) a noção de região é             
útil no registro das identidades. Mas trata-se de identidades relativas,          
porque as fronteiras da cidade não são nem mais verdadeiras nem           
menos construídas que as da etnicidade. (2011:71-72, grifo nosso) 
 

Nessa lógica sigo a proposta de Agier para a realização da pesquisa sob a              

qual ele sugere um primeiro “ajuste metodológico” (2011:73) que possibilite uma           

postura etnográfica capaz de dar conta desses aspectos intermediários, com intuito           

de evitar a supervalorização da perspectiva territorial sem desprezar sua relevância.           

Nesse ajustamento surge o conceito de “situação” desenvolvido pelos antropólogos          

africanistas vinculados à “Escola de Manchester”, em especial, Max Gluckman e J.            

C. Mitchell. Dentro da abordagem “situacional”, todo o peso da análise se concentra             

no contexto das interações entre os diferentes sujeitos da pesquisa. Assim, o            

observador liberta-se “do constrangimento monográfico habitual à etnografia. Porque         

não são os limites espaciais que definem a situação, mas os da interação.”             

(2011:73). Por essa razão, procuro investir numa abordagem que não se concentre            

em apenas uma opção metodológica oclusa senão em dialogar com teorias e            

conceitos que me proporcionem a compreensão da relação entre a macro e a             

microssociologia. 

Portanto, sigo de algum modo a proposta de Agier segundo a qual parece             

mais relevante desenvolver uma análise voltada para o processo criativo que dá            

lugar à própria criação cultural do que seguir uma visão dirigida para a “cultura”.              

Para isso é indispensável que a atenção do pesquisador esteja centrada para  

 
as situações reais de interação entre os indivíduos e sobre os significado            
que os atores criam nas relações cotidianas (situações normais), nos          
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acontecimentos (situações extraordinárias, ocasionais), em situações rituais       
e em espaços/tempo intermediários (situações de passagem). (2011:147) 

 

Sabemos que a vida social é composta de práticas sociais conformadas por            

significados e significações, e a cultura como parte da vida social é igualmente             

formada por construções simbólicas, ou seja, seus significados são compartilhados          

coletivamente nas práticas que se inscrevem e reinventam no cotidiano,          

correspondendo ao que Geertz chamou de “teia de significados”: 
 

Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias             
de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas            
teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência experimental em            
busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do           
significado. É justamente uma explicação que eu procuro, ao construir          
expressões sociais, enigmáticas na sua superfície. (GEERTZ, 2003:15) 

 
Logo, a cultura é resultado desses significados que nós, humanos, damos às            

nossas ações e a nós mesmos. Deste modo, a etnografia trata-se de um método que               

permite analisar e interpretar a vida cotidiana, ou seja, as ações, os rituais e as               

performances humanas. Na busca por essa compreensão etnográfica, percebo que          

o baile se caracteriza como uma territorialidade conformada pelas trocas simbólicas           

comunitárias entre os que compartilham do gosto pela dança, pela música e pelos             

afetos que surgem nesse baile. Dentro do diário de campo começa o exercício de              

uma prática constituinte do saber-fazer etnográfico: a descrição densa. Inserido no           

contexto do debate pós-moderno, as ideais que cunhadas por Geertz (2003) de que             

a ciência social ou antropológica deve ser uma ciência interpretativa são direções a             

se seguir. Nesse sentido, me vejo como leitora de uma realidade próxima, da qual eu               

possuo as chaves de leitura para a compreensão do contexto geral onde as práticas              

sociais e culturais, através do uso do espaço como um ambiente propiciador de festa              

e de afeto, se inserem e manifestam livremente, pois: “a compreensão depende de             

uma habilidade para analisar seus modos de expressão, aquilo que chamo de            

sistemas simbólicos, e o sermos aceitos contribui para a desenvolvimento desta           

habilidade.” (GEERTZ, 1997:107). 

O método etnográfico compõe-se basicamente de três momentos, como nos          

explicam Malinowski (1984) e Magnani (2002), o colecionamento de leituras,          

interpretações, informações e teorias acerca do objeto a ser estudado; do trabalho            
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de campo, onde é possível realizar a imersão no cotidiano ordinário (“nativo”) e da              

escrita dessas apreensões, quando a teoria e a prática se apresentam de forma             

entrelaçada, produzindo a leitura da realidade vivida, por isso: 

 
...o método etnográfico não se confunde nem se reduz a uma técnica; pode             
usar ou servir-se de várias, conforme as circunstâncias de cada pesquisa;           
ele é antes um modo de acercamento e apreensão do que um conjunto de              
procedimentos. Ademais, não é a obsessão pelos detalhes que caracteriza          
a etnografia, mas a atenção que se lhes dá: em algum momento, os             
fragmentos podem arranjar-se num todo que oferece a pista para um novo            
entendimento. (MAGNANI, 2002, p.11) 

 

Contudo, no bojo da sociedade contemporânea, é necessário também pensar          

o nosso contexto sociocultural a partir de perspectivas que dimensionem e tratem            

tanto do impacto quanto da relação entre local e global, bem como importa situar os               

fenômenos urbanos dentro da sociedade capitalista e das relações de poder que            

orientam muitas dessas relações. Lefebvre (2011) mostra de que modo o conceito            

de urbano permite perceber a cidade contemporânea como parte de um processo            

dual que concentra o poder, os investimentos as tomadas de decisões e            

orientação/administração política enquanto se descentraliza através das ações        

culturais, religiosas e do mercado. A tarefa de refletir sobre os conceitos de lugar e               

de espaço, fundamentados nas relações sociais, políticas e econômicas, no contexto           

de globalização, onde o capitalismo que a todo momento anima e é animado por              

profundas transformações, não é fácil. Mas essa reflexão faz-se necessária à           

compreensão do mundo e suas implicações enquanto conceitos fundamentais à          

interpretação das relações socioespaciais e interpessoais. Contribuindo como saída         

para visões que, por vezes, simplificam ou não levam em conta as implicações da              

agência humana atravessada pelo processo de globalização na vida urbana social e            

cultural - seja por opção teórica, seja por deficiência. 

Sabendo-se que a observação direta é um importante instrumento para          

apreender as relações e configurações sociais no meio urbano, confio que esse            

método se constitui como principal recurso para a percepção do campo. Por outro             

lado, a obtenção de informações mais detalhadas e situadas nesses tempo-espaço           

se fez por meio de entrevistas, que permitem a apresentação das histórias de vida e               
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implicam diretamente na obtenção de dados não-oficiais ou mesmo inacessíveis por           

meio da observação direta. 

Malinowski (1984, p.23) pondera sobre a necessidade de atualizar os          

resultados de pesquisas sociais em prol do avanço da ciência, assim o contexto             

histórico e sociocultural são pontos relevantes a serem levados em conta durante um             

projeto de pesquisa, dado que determina o tratamento e a análise do objeto, de              

modo a possibilitar uma verdadeira compreensão do problema. Daí surge a           

imprescindibilidade de aliar a teoria a uma observação técnica, se apropriando do            

recurso etnográfico: 
 ...existem vários fenômenos de grande importância que não podem ser          

recolhidos através de questionários ou da análise de documentos, mas que           
têm de ser observados em pleno funcionamento. Chamemo-lhes os         
imponderabilia da vida real. Neles se incluem coisas como a rotina de um             
dia de trabalho, os pormenores relacionados com a higiene corporal, a           
maneira de comer e de cozinhar; a ambiência das conversas e da vida             
social em volta das fogueiras da aldeia, a existência de fortes amizades ou             
hostilidades e os fluxos dessas simpatias e desagrados entre as pessoas, o            
modo subtil mas inequívoco como as vaidades e ambições pessoais têm           
reflexos sobre o comportamento do indivíduo e as reacções emocionais de           
todos os que o rodeiam. Todos estes factos podem e devem ser            
cientificamente formulados e registrados, mas é necessário que isso seja          
feito não através do registo superficial de pormenores, como acontece          
normalmente com observadores não treinados, mas com um esforço de          
penetração na atitude mental que eles expressam. E esta é a razão porque             
o trabalho dos observadores cientificamente qualificados, desde que        
seriamente aplicado no estudo destes aspectos, produzirá, creio eu,         
resultados de valor acrescentado.  

 
Algumas pesquisas foram realizadas sobre o Baile Charme do Viaduto de           

Madureira, dentro da área das Ciências Sociais, dentre as quais posso destacar            

duas: a dissertação e a tese de Carlos Martins (2004, 2010) e a tese de doutorado                

de Libny Freire (2016), ambas voltadas para análise das identidades juvenis e do             

público frequentador do Baile, bem como sua história. Esses trabalhos são pontos            

de apoio e diálogo com meu trabalho, que se refere diretamente ao espaço e seus               

usos. A discussão sobre identidade referida nos trabalhos anteriores, contudo, tem           

caráter secundário para as questões desta dissertação, não se constituindo como o            

centro de minha análise. Minha principal hipótese acerca do Baile Charme é            

compreender como ocorre o processo de apropriação e ressignificação do uso do            

espaço do Viaduto Negrão de Lima através de um uso cultural e verificar de que               

modo se faz possível situá-lo como um ritual/campo difusor e concentrador da            
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cultura negra, enquanto forma de resistência, transversalmente ao processo de          

territorialização do espaço por meio das práticas sociais que nele se estabelecem. 

Por outro lado, a pesquisa é um colcha de retalhos que se costura fio a fio de                  

acordo com as possibilidade que nos é conferida, é uma bricolagem no sentido             

apresentado por Lévi-Strauss (1986). Por esse ângulo, enquanto pesquisadora devo          

estar preparada para lidar com as possibilidades da realidade ajustando as           

referências teórico-metodológicas de forma criativa, reconhecendo a interferência da         

minha subjetividade e das minhas interpretações sobre o material que estou           

produzindo, mas antes de tudo devo estar consciente de que existem diversas            

formas de ver e interpretar fenômenos e relações sociais. Dentro dessa lógica,            

proponho-me a construir a pesquisa de forma relacional com o meu objeto, campo e              

interlocutores, compreendendo suas complexidades e imprevisibilidades. Além da        

observação direta, a entrevista surge para mim como um recurso fundamental           

servindo como auxílio à compreensão dos trajetos e percursos que pretendo           

apreender, pois:  
Através das práticas, dos eventos, das inflexões e destinações que          
singularizam essas trajetórias, é possível apreender os movimentos e as          
tensões do campo social. No curso de suas vidas, indivíduos e suas famílias             
atravessam espaços sociais diversos, seus percursos passam por diversas         
fronteiras, e são esses traçados que podem nos informar sobre a tessitura            
do mundo urbano, seus bloqueios, suas fraturas, pontos de tensão.          
(TELLES, CABANES, 2006, p. 52) 

 

Considero essa fase de contato inicial de grande importância, como foi o            

longo trabalho que tive para elaboração das perguntas. Para além da observação            

direta e da etnografia a entrevista se apresenta enquanto recurso analitico           

fundamental que me permite compreender e acessar, além das memórias, as           

percepções de meus interlocutores a respeito das práticas urbanas e culturais do            

Baile Charme. É o recurso que me ajuda a reconstituir a história do espaço do               

Viaduto de Madureira e do Baile Charme no Rio de Janeiro, a partir dos diferentes               

usos e apropriações desse espaço.  

A combinação de entrevistas e da etnografia ajudam na análise cultural,           

sendo peças chave no entendimento dos sistemas simbólicos que articulam as           

práticas sociais e a vida cotidiana dos atores sociais na cultura urbana            

contemporânea, pois “não existe contexto urbano dado a priori, apenas aquele           
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construído por análises e interpretações” (FRÚGOLI Jr., 2009:53). Isso vale com           

certeza quando se trata da pesquisa de um objeto atravessado por práticas que se              

desenvolvem em um espaço com múltiplos usos, como no caso do Viaduto de             

Madureira: um elevado construído com a finalidade de ligar duas regiões do mesmo             

bairro separadas pela ferrovia, sobre o qual foram produzidas diferentes formas de            

usos e apropriação, que intenciono identificar e compreender. 

Penso a presente pesquisa como uma experiência qualitativa, por considerar          

a relação entre a objetividade do mundo e subjetividade de cada pessoa que se              

posiciona no mundo, lançando mão de interpretações e atribuições de significados           

ao fenômeno social de apropriação espacial a partir do Baile Charme; explicativa,            

por buscar identificar esse fenômeno bem como explicar sua origem e razão de             

existência; e participante, justamente pelo fato de que se faz na interação direta com              

o Baile Charme e com as pessoas que o compõem propiciando uma troca com meus               

interlocutores. O trabalho de campo foi desenvolvido ao longo dos anos de 2017 ao              

início de 2019, de acordo com as necessidades que foram aparecendo durante a             

pesquisa. 
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Capítulo 2 - OS PASSOS QUE TRANSFORMAM O ESPAÇO 

 

O movimento Black Rio 

O Movimento Black Rio agitou a cena carioca entre os anos finais da década              

de 1960 e anos 1970. O fenômeno se popularizou no ano de 1976 através de uma                

reportagem publicada por Lena Frias, que o batizou sem saber, intitulada Black Rio –              

O orgulho (importado) de ser negro no Brasil e chamava a atenção para um              

movimento de grandes proporções que promoviam festas envolvendo e atraindo um           

público majoritariamente negro e periférico na cidade do Rio de Janeiro (PEIXOTO,            

2016). Como o movimento foi impulsionado pela construção de uma comunidade           

negra carioca envolvendo aspectos artísticos, musicais, identitários/culturais e        

políticos, segue reverberando ainda hoje em muitos pontos da cidade como símbolo            

de resistência.  

Essa mobilização negra teve uma forte inspiração no soul dos negros           

norte-americanos que, durante os movimentos anti raciais nos Estados Unidos da           

América (EUA), apostaram nas dinâmicas culturais como tentativa de criação de           

uma identidade étnica-racial e como ação de resistência. No Brasil surgiu a            

referência da identidade afro-americana inspirando os blacks cariocas que criaram          4

uma nova cultura de lazer e construção de identidade e, por meio dessa             

“importação”, disseminou-se pela cidade e atraiu muitos adeptos. O soul é um estilo             

musical representativo dos negros, surgiu durante os anos 1960 e caracteriza-se           

como um elemento importante para o movimento de direitos civis do Estado Unidos             

e para a conscientização dos afro-americanos, sendo um estilo componente da           

Black Music, segundo Vianna (1987). 

No Brasil reuniu nomes como Tim Maia, Tony Tornado, Gerson King Combo e             

Carlos Dafé, contudo, o Movimento Black Rio não era unicamente caracterizado por            

4 Pessoas negras do Rio de Janeiro que se identificavam com a nova cultura proveniente desse 
movimento étnico-cultural chamado Black Rio. 



25 

músicos. O público, na verdade, apreciava e acompanhava as equipes de som,            

formadas por Djs e outros integrantes responsáveis por transportar e montar seus            

equipamentos próprios para realização dos baile, como as caixas de som,           

microfones e aparelhos toca-disco, a partir de uma estrutura criada por Big Boy e              

Ademir Lemos.  

Como exemplo temos algumas equipes responsáveis por atrair um grande          

número de pessoas: Soul Grand Prix, Black Power, Dynamic Soul, Cash Box e             

Furacão 2000 (que atualmente se dedica ao ramo do funk) que se destacavam entre              

as quase quinhentas equipes promotoras dos bailes frequentados por incontáveis          

jovens. 

Consequentemente, o gênero musical começou a se disseminar pelos clubes          

do subúrbio carioca, com grandes disputas entre os grupos: iniciava-se a era das             

equipes de som que atraíam os “bro” ou os “black”, para as disputas de dança e                

construção de uma rede de sociabilidade nova (PEIXOTO, 2016). 

Marco Aurélio Ferreira, mais conhecido como Corello DJ, é uma figura           

emblemática para entendermos o surgimento do charme e o nome de batismo dado             

aos Bailes Black após a onda iniciada pelos Bailes Soul e Disco Music e pelo               

Movimento Black Rio. Conhecido como “mago das pick-ups”, por misturar músicas           

na mesma batida usando dois aparelhos toca-discos em suas apresentações, com           

sua irreverência e habilidade animava os bailes do subúrbio carioca nas décadas de             

1970 e 1980, dentre eles o Clube Mackenzie. No dia 8 de março de 1980, numa                

noite de sábado, tradicional dia de baile no Mackenzie, Corello introduziu seu set             5

musical pessoal com músicas mais lentas e melódicas inspiradas no jazz conhecidas            

por compor o gênero Rhythm and blues ou R&B, compartilhando com o público seu              

gosto e as músicas que ouvia em casa, uma coisa incomum na época. Para              

apresentar essa seleção musical o DJ decidiu, então, substituir essa nomenclatura           

5 Um set é uma apresentação do DJ com música pré-selecionadas que ele tocará em ordem 
estabelecida ou não, durante a festa. 
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difícil por alguma palavra ou expressão que pudesse representar e exprimir a            

sensualidade, a elegância e o charme necessários para se dançar o R&B. Para             

anunciar essas músicas Corello DJ proferiu a seguinte frase: "chegou a hora do             

charminho, transe seu corpo bem devagarzinho" e, segundo o próprio DJ, essa é a              

frase responsável por dar origem ao Charme, esse movimento de música black que             

conhecemos hoje - essa frase se tornou seu bordão de todas as noites, para              

anunciar as músicas lentas. Segundo a afirmação de Corello, num discurso no 22º             

Encontro dos Amigos do Vinil em Cavalcante, o dono da equipe de som era quem               6

comandava e escolhia quais músicas seriam ou não tocadas ao longo do baile e,              

desse modo, todos os DJs acabavam tocando as mesmas canções. Foi quando ele             

pensou em levar seu gosto para o público, sendo então pioneiro na mudança que fez               

com que a Disco Music fosse substituída pelo R&B, ou recém- batizado Charme. 

 

Figura 1 - Corello Dj em performance nas Pick ups, em baile no Clube Mackenzie,1980. 

 

Fonte: Página 35 anos de charme (Facebook) 
https://www.facebook.com/35anosdecharme/photos/a.814583385264648/816262298430090/?type=3
&theater Acesso jan. 2018. 
Autor: Acervo 35 anos de charme 
 

6 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=DIFkzFzN5oo>. Acesso em: 12 nov. 2018. 
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O Viaduto Negrão de Lima 

 

O Viaduto Prefeito Negrão de Lima, homenagem a Francisco Negrão de Lima,            

político brasileiro, que exerceu os cargos de governador do extinto Estado da            

Guanabara e prefeito do Distrito Federal (atual cidade do Rio de Janeiro), foi             

inaugurado no ano de 1958, durante a gestão do referido político, com a principal              

função de ligar pontos do bairro de Madureira cortados pela linha ferroviária. O             

Viaduto atravessa dois ramais, sobre as estações de Madureira (de 1890), do ramal             

Deodoro, até a Estação Mercadão de Madureira (1908), pertencente ao ramal           

Belford Roxo. A calçada sob o elevado já funcionou como abrigo para moradores de              

rua e também estacionamento de carros ‒ tendo o espaço do baile preservado ainda              

os desenhos/partições referentes às vagas para os carros. O uso como           

parqueamento foi encerrado a partir do processo de tombamento do Baile enquanto            

Patrimônio Cultural Imaterial da cidade, através da declaração no Diário Oficial,           

firmada pelo prefeito Eduardo Paes: nesse momento o Baile Charme do Viaduto de             

Madureira se estabeleceu como uma referência quando da transformação de uso do            

espaço pois a área vazia da calçada sob o Viaduto Negrão de Lima deu lugar a um                 

ponto de manifestações culturais ligadas à Black Music. 

Desde a década de 1990 o Viaduto prefeito Negrão de Lima, mais            

popularmente conhecido como Viaduto de Madureira ou Dutão abriga e promove sob            

suas estruturas o famoso Baile Black carioca, promovendo os gêneros “charme” e            

Hip Hop enquanto marcas registradas do Baile que ocorre todos as noites de             

sábados das 22h às 5h. 

As regiões do Rio de Janeiro são historicamente marcadas pela segregação,           

encerrando em suas relações físicas e sociais evidências de uma construção urbana            

social produzida pela desigualdade política e econômica. A estruturação espacial da           

cidade reflete o interesse e a preocupação do Estado em satisfazer as necessidades             

da cidade capitalista, e acima de tudo, garantir a reprodução do capital, por meio do               
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da divisão desigual do poder político e das formas de distribuição de renda e de uma                

política habitacional segregacionista (ABREU, 1997:144; BENCHIMOL, 1992:116).  

 

Figura 2 - Fila de jovens para entrar no Baile do Viaduto em abril de 2017 

Fonte: Acervo pessoal 
Autor: Marcela Miranda 
 

A vida noturna carioca é agitada e geralmente identificada pela presença dos            

jovens, que procuram “baladas” com uma oferta de diversão (valor do ingresso,            

estilo musical, bebidas, etc) próxima aos seus padrões socioeconômicos, grande          

parte dessas opções se concentram na zona sul e centro. Numa tentativa de             

preservar a história e o movimento local, o Baile Black se apresenta como uma              

preferência para os moradores da zona norte e adjacências que procuram um lugar             

de diversão próximo às suas residências. Desconstrói-se e reinventa-se a ideia de            

que o subúrbio não é somente lugar de estigmatização (Goffman, 1981) mas é             

também um lugar dotado de cultura, lazer e história - apesar da diferença econômica              

e social em relação à zona sul, região da cidade com mais alto índice de               

desenvolvimento humano (IDH), superior 0,9, segundo dados do instituto de          
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pesquisa do governo da cidade do Rio de Janeiro, Instituto Pereira Passos (IPP-Rio).             

Não só pela questão da proximidade e facilidade de acesso, mas pela história que o               

próprio lugar abriga, cujo slogan na fachada do evento afirma ser “o maior baile              

charme do Brasil”, e ao longo de seus 28 anos, continuou atraindo pessoas,             

mantendo e reinventando a história da Black Music na região. 

O público é majoritariamente composto por jovens negros, que projetam suas           

identidades afrodescendentes através das roupas, cabelos e pelo domínio da dança.           

A festa black acontece, no cenário norte carioca, desde 1976 e vem se recompondo              

conforme o tempo. Várias gerações dividem o espaço para se divertirem e,            

sobretudo, compartilharem a dança, com passos comuns, ritmados e coreografados.          

Toda a estrutura do local favorece as interações sociais das pessoas e entre elas e o                

espaço. 

Figura 3 – Cia de dança Charme & cia, do professor Marcus Azevedo, no Dutão.              

 
Fonte: Azevedo Charme (Instragram) https://www.instagram.com/p/BkP0O3DBzdP/. Acesso em Jul. 
2018. 
Autora: Andreia Soares 
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 O que hoje conhecemos como Baile do Dutão começou com o nome “Charme             

na Rua” e sobre essa fundação concorrem algumas histórias, que visam produzir o             

sentido e sentimento atual em relação ao espaço: 

A narrativa pode ser pensada como uma espécie de sutura realizada a partir             
de vários instantes rememorados dos fragmentos de nossas vidas; ela          
expressa nossa metamorfose e garante nosso senso de identidade         
(Ciampa, 1987; Lima, 2010, 2014; Lima & Ciampa, 2012). Por meio do uso             
de narrativas, somos capazes de construir, reconstruir e reinventarmos         
o passado e o futuro. (LIMA, 2017:2, grifo nosso) 

 
Dentre as narrativas orais, registradas em textos, jornais e revistas e           

divulgadas nas redes sociais em perfis que remetem à história do charme, os irmãos              

Celso e César Athayde teriam iniciado o projeto. César, um produtor cultural que             

frequentava o baile do clube Vera Cruz produzido pelo DJ Corello em Abolição às              

sextas-feiras, junto com seus amigos camelôs tiveram a ideia de viabilizar um baile             

em Madureira, bairro onde moravam. Por serem camelôs a proposta acabou           

cativando a todos por facilitar a ocupação dos melhores postos para montarem suas             

barracas devido ao fato de que poderiam acordar cedo no sábado estando em seu              

próprio bairro, sem perder o tempo com deslocamento, como acontecia com a ida             

para Abolição. Assim, César conseguiu uma autorização para realizar o primeiro           

baile na Praça das Mães e logo depois transferiram o baile para baixo do Viaduto               

onde se encontra até hoje. Essa é uma narrativa que conflitante com a história da               

fundação que consta no site do Viaduto. 

Figura 4 – Pedaço de jornal do projeto Charme na Rua 

 
Fonte: Página Projeto Charme Na Rua (Facebook) 
https://www.facebook.com/35anosdecharme/photos/a.814583385264648/930715653651420/?type=3
&theater. Acesso set. 2018 
Autor: Desconhecido 
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Segundo o texto que consta no site oficial do Viaduto de Madureira, por             

intermédio de Leno, Pedro, Edinho e Xandoca em maio de 1990 foi fundado um              7

bloco carnavalesco chamado Pagodão de Madureira, cuja sede para seus encontros           

era, justamente, a calçada que fica sob o Viaduto, onde hoje está registrado o              

Espaço Cultural Rio Hip Hop Charme - tal nome veio após o tombamento que              

transformou o local num ponto de concentração de cultura popular, promovendo a            

realização de eventos musicais, culturais e sociais, para a população carioca,           

principalmente, das classes baixa e média. E através da iniciativa desses pagodeiros            

é que surgiu o espaço para a efetivação do projeto Charme na Rua, que em 1995 foi                 

rebatizado como Projeto Rio Charme. Essas narrativas ora se misturam ora           

aparecem com mais ou menos dados do que o exposto aqui, no entanto, o              

importante sobre elas é que as narrativas compõem a história do lugar apropriado e              

transformado pela iniciativa popular, o que proporcionou o uso do espaço tal qual ele              

se mantém hoje. 

O espaço cultural além de proporcionar o Baile Black todos os sábados, é             

casa do Projeto Rio Charme Social, funcionando sem fins lucrativos, cujo papel é             

atender às solicitações dos moradores da região e também dos frequentadores do            

baile, ofertando oficinas de dança nos estilos Charme, New Jack Swing e Stilleto,             

entre outras, a fim de permitir que os alunos desenvolvam habilidades básicas para             

dançar nos dias de festa, bem como proporcionar entre outras funções a de             

coordenação motora e promover o bem-estar e a saúde física, mental e emocional.             

O projeto conta com a participação de Marcus Azevedo, Eduardo Gonçalves, Lucas            

Leiroz, Pedro Silva e Caio Ribeira formando a equipe de professores que produzem,             

promovem e divulgam as coreografias do charme e estilos de dança afinados com o              

universo da Black Music. Além das aulas que duram um ciclo básico, composto por              

7 Sendo eles atuais diretores do Espaço Cultural Rio Charme, com exceção de Edinho.  
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uma aula semanal de uma hora durante três meses, todos os professores se reúnem              

ao final de cada ciclo para promover um aulão gratuito num sábado, geralmente tem              

um professor externo convidado, como aparece na foto o Fabricio Honorato. 

 
Figura 5 - Folder de divulgação de aulão 

 

Fonte: Viaduto de Madureira (Facebook)     
https://www.facebook.com/viadutomadureira/photos/a.418174831533694/2003156673035494/?type=
3&theater. Acesso em dez. 2017. 
Autor: Viaduto de Madureira 

 
O Baile Charme configura-se e exibe-se como um movimento cultural e           

popular que reivindica e constrói uma identidade cultural negra e suburbana além de             

sociabilidades cordiais e afetivas, se expressando através da danças, da música, do            

comportamento e das vestimentas, inspiradas e remetentes à afrodescendência,         
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principalmente americana. Todos esses aspectos e detalhes que compõem o          

universo charme serão apresentados em maior profundidade ao longo do capítulo. 

 

 

O bairro de Madureira 

 

Como a proposta da dissertação é analisar o espaço do Viaduto, não poderia             

ser outro o movimento de análise que o da criação do espaço que hoje é               

territorialmente delimitado enquanto bairro. No século XIX, na região chamada de           

“Sertão Carioca”, que partia de Madureira, passando por Bangu, Campo Grande até            

chegar a Jacarepaguá, situava-se a fazenda do Campinho, que era propriedade do            

Capitão Francisco Ignácio do Canto, e tinha como arrendatário um boiadeiro           

chamado Lourenço Madureira. Após a morte do Capitão Francisco, em 1851,           

Lourenço Madureira ganhou o loteamento da fazenda, gerando o que seria hoje            

Madureira. Na virada do século XIX para o XX, o movimento de urbanização da              

cidade modificou o entorno da antiga fazenda, propiciando ares de um bairro mais             

urbanizado ao local rural, composto por grandes terrenos e fazendas com amplos            

pastos, criações de gado e plantações. Em 1890 foi inaugurada em Madureira a             

primeira estação de trem que posteriormente serviu como referência para          

proclamação do nome do bairro, reconhecido enquanto tal apenas em 1981           

(LETIERE, 2015). A segunda estação com o nome de Inharajá, rebatizada como            

Magno e atualmente conhecida como Mercadão de Madureira foi implantada em           

1908. Durante a gestão do prefeito Pereira Passos no Distrito Federal, atual cidade             

do Rio de Janeiro, entre os anos 1902 e 1906, que alterou a estrutura urbana da                

cidade e promoveu a organização e consolidação do comércio, foram proibidas as            

feiras e mercados ao ar livre, por conta da sujeira que promoviam alterando-se,             

portanto, a lógica de abastecimento da cidade (MARTINS, 2009). 

Alguns centros urbanos são projetados para serem centralidades econômicas         

e geográficas, outros surgem também a partir da demanda e da vontade dos seus              

habitantes. No caso de Madureira, que foi crescendo e se destacando pela própria             

história, sua centralidade geográfica em relação a outros bairros da cidade, como            



34 

Cascadura, Engenheiro Leal, Oswaldo Cruz e Vaz Lobo, foi sendo construída ao            

longo do tempo. Como a questão é sempre referencial, pode-se dizer que Madureira             

tornou-se uma referência histórica e cultural que se consolidou após de anos como             

centro comercial e urbano dentro da cidade. 

Em 1914 as feiras foram permitidas novamente e a criação de mercados foi              

impulsionada. Nesse mesmo ano foi inaugurado o primeiro mercado varejista,          

durante o governo do prefeito Bento Ribeiro, sendo então o principal ponto de venda              

de produtos agropecuários “em local atualmente sob as pistas de acesso do Viaduto             

Negrão de Lima, a Prefeitura, cercando o terreno e abrindo alamedas para a             

instalação de barracas permanentes, oficialmente cria o Mercado de Madureira”          

(MARTINS, 2009:46). Já em 1929 o mercado passou a funcionar na atual quadra do              

GRES Império Serrano, que ainda preserva os antigos boxes dos comerciantes que            

hoje funcionam como camarotes. A partir do final da década de 1930 o bairro              

começa a assumir características propriamente urbanas com o estabelecimento do          

comércio varejista, cujo Mercadão de Madureira passou a figurar como maior centro            

de distribuição de alimentos da região, além disso, se acentuou o processo de             

desenvolvimento industrial e as residências continuaram seu processo de         

consolidação e expansão no território (ABREU, 1997). Até hoje o bairro mantém-se            

como centro funcional e comercial para os bairros vizinhos e toda a zona norte da               

cidade. 

Com o processo de “modernização e desenvolvimento da cidade”,         

aprofundado durante o governo Juscelino Kubitschek, o Mercadão de Madureira, em           

1959, foi transferido para o local em que funciona até hoje , sendo ainda uma              8

referência comercial da região, não somente com produtos agropecuários como          

ervas medicinais, galinhas e verduras, mas abarcando diversos gêneros e          

segmentos. Durante o processo de “modernização” foi inaugurado o Viaduto Negrão           

de Lima, em 1958, de modo que as áreas do bairro separadas pela linha férrea               

puderam ser interligadas, facilitando um melhor acesso ao local e contribuindo para            

seu crescimento comercial.  

 

 

8 http://mercadaodeMadureira.com/historia/ acessado em Janeiro de 2019 
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Figura 6 - O término das obras do Viaduto Negrão de Lima em 1958 

 
Fonte: http://www.rioquepassou.com.br/2006/05/25/Viaduto-negrao-de-lima-a-serie-ii/. Acesso em    

ago. 2016. 

Autor: Desconhecido 

 

O bairro de Madureira revela sua forte conexão local com a cultura negra,             

afrodescendente e afro-brasileira, visto que sua identidade cultural encontra-se         

associada ao Jongo da Serrinha e à presença das escolas de samba Império             

Serrano, Portela e Tradição - sendo que as duas últimas dividem opiniões quanto o              

pertencimento ao bairro devido a posição geográfica ambígua na representação dos           

moradores sobre elas. O bairro foi classificado como suburbano originalmente pelo           

fato de ser um bairro criado distante do centro econômico e cultural da urbe, de onde                

foi expulsa a classe operária de baixa renda, não condizente com as “reformas             

modernizantes” do “Bota Abaixo”. Essas pessoas e construções não se ajustavam           

às palavras de ordem do projeto urbano do prefeito Pereira Passos: sanear,            

higienizar, ordenar, demolir, civilizar e, por isso, ficaram à margem desse conjunto            

de intervenções urbanísticas que celebrava um estilo de vida europeu a partir da             
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remodelação da cidade, com a criação de novos prédios públicos, avenidas largas.            

(ABREU, 1997; BENCHIMOL, 1992). 

Os remotos moradores das áreas rurais fragmentárias das velhas freguesias,          

que compunham o território da cidade e os novos moradores excluídos do centro da              

cidade, pessoas de pouca instrução e escasso poder econômico que viviam em            

cortiços e imóveis antigos nos bairros centrais da cidade foram os grandes            

responsáveis pelo início da história cultural de Madureira.  

Nesse sentido a mencionada Reforma Passos, foi responsável não somente          

pela criação do reputado mercadão mas do bairro de Madureira em sua condição             

cariocamente suburbana. O conceito de subúrbio encarado como referência         

geográfica a áreas delimitadas pela malha ferroviária ou que fazem contraste pela            

distância com o centro foi construída no imaginário simbólico do Rio de Janeiro.             

Dentro desse ponto de vista compreendo que a noção de subúrbio é socialmente             

construída e será adjetivada e/ ou caracterizada a partir das relações e práticas             

sociais que se estabelecem no espaço físico e simbólico-ideológico. 

Nessa direção, considero designar subúrbio como conceito cultural em         

disputa, pois à medida em que as transformações históricas e socioespaciais foram            

transcorrendo a noção de subúrbio foi sendo ressignificada e apropriada          

popularmente para designar um espaço que dotado de história e cultura passou a             

configurar como expressão do lugar, relações, histórias que se experimentam na           

vida cotidiana. Deste modo, o conceito se atualiza culturalmente a partir das            

experiências e relações sociais das pessoas que o operam, configurando-se uma           

representação social. Ainda que carregue o seu sentido geográfico, de lugar que une             

o urbano e o rural, espacialmente não centralizado, o conceito se atualiza ao passo              

que a cidade ou urbano passam por transformações profundas ressignificando          

muitos dos conceitos atrelados a esse campo de estudos. O subúrbio carioca é o              

espaço das vivências cotidianas imbuídas de uma lógica de intimidade, cooperação           

em espaços destinados à moradia e ao trabalho, resume-se ao lugar particular,            

peculiar, com uma  noção de vida comunitária. 

 Nesse quadro mais amplo do bairro, o espaço do Viaduto Negrão de Lima é              

parte integrante do território constituído pela cultura urbana e negra, no bairro de             

Madureira, instalado na terra da música e da manifestação pública e popular da arte,              
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na cena carioca. A musicalidade atravessa a vida local presente no charme, no funk,              

no samba e no jongo disseminados pelo bairro que comporta duas escolas de             

samba, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela e o Grêmio Recreativo            

Escola de Samba Império Serrano, e preserva o tradicional Grupo Cultural Jongo da             

Serrinha, com mais de 50 anos, que promove ações integradas entre cultura, arte,             

memória, desenvolvimento social e trabalho. Essa cultura musical e artística resulta           

da herança e inspiração de uma cultura afrodescente numa cidade que por séculos             

recebeu em seus portos – sendo o principal o cais do valongo – milhões de negros                

traficados da África. Ainda que existisse uma redistribuição desses negros traficado           

pelo país, o Rio de Janeiro foi a cidade que concentrou grande parte dessa              

população negra que, habitava em cortiços e após a reforma Pereira Passos, passou             

a ocupar regiões como a do atual bairro de Madureira, que antigamente compunha a              

área do sertão carioca, dando origem a essas expressões culturais que           

apoderam-se de lugares como signos de resistência, afeto e memória: 
Recorrendo aos dados fornecidos por Karasch (2000), podemos afirmar que          
nenhuma cidade da América se aproximou em número de africanos como Rio            
de Janeiro. A presença física e simbólica negra era constante, principalmente           
nos espaços públicos: ao caminhar pelas ruas do centro do Rio de Janeiro,             
com sua mulher e filhos, os prósperos negociantes portugueses e brasileiros           
eram obrigados a conviver com outros valores. Ocupando os lugares          
públicos, as práticas simbólicas negras eram encaradas como desafio. Para          
os desconhecedores das formas de expressão negro-brasileiras todas essas         
atividades eram apenas festas. Sim, são festas. E essa é a forma que a              
população negra possui de manter sua memória, se conectando com seus           
ancestrais, mantendo-os vivos, com muita alegria. (BARATA, 2016:191) 

 
Proveniente dessa influência, o samba se tornou um ritmo característico da           

população negra representando sua resistência e felicidade, como o jongo, uma           

dança com raízes africanas e, da mesma maneira, entendo o charme como uma             

dessas expressões culturais de vínculo com uma identidade negra e uma ideia de             

pertencimento. Essas demonstrações culturais muito associadas às práticas sociais         

e à forma de vida tradicional, festiva e pungente de Madureira, sempre teve sua              

história e construção ligadas à negritude em diversas áreas, como trabalho, arte,            

moradia, cultura, religião. 

Se apropriar do espaço parece uma prática bem comum no cotidiano do            

bairro, quer seja de ruas, calçadas, morros, etc. Os moradores e transeuntes se             

apropriam da moda e de seus traços culturais. A cultura negra é muito forte no               
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bairro, não sendo difícil encontrar lojas especializadas em comércio de produtos de            

religiões de matrizes africanas, salões especializados em cabelo afro (cacheados,          

crespos, tranças), lojas de moda afro, que operam como espaços e símbolos            

valorizados por sua gente. 

O Viaduto e a concentração de outras festas, eventos e ocupações culturais            

ou funcionais do espaço servem para reforçar e congregar em um só lugar a              

multiplicidade vivida no bairro de Madureira. Cores, falas, moda, posturas e um calor             

peculiar que só o bairro consegue resumir. Essas características são perceptíveis a            

qualquer pessoa que se arrisque numa andança pelo bairro movimentado ou numa            

noite de Baile Charme, tal vivacidade fortalece laços de afeto e relações de             

amabilidade, exibindo-se como traços que reforçam o caráter de subúrbio carioca.  

Trabalhar o bairro de Madureira e seus acontecimentos requer um nível de            

concentração e subjetividade pelo contexto da cidade do Rio de janeiro e pelas             

questões urbanas postas nesse tempo e espaço. Quando pensamos a noção de            

cidade e desigualdade social dentros das Ciências Sociais em seus estudos mais            

comuns acionamos uma chave interpretativa dual que separa centro da periferia.           

Temos ainda a categoria subúrbio que também poderia fazer par oposto com a             

noção de centro, se levarmos em conta sua conceituação inicial, puramente           

geográfica. Entretanto, quando falamos da realidade carioca, percebemos que         

existem alguns centros geograficamente periféricos, ou seja, Madureira        

geográfica/historicamente pode ter se construído enquanto oposição a um centro          

econômico, residencial construído durante a “Reforma Passos”, porém, hoje o bairro           

também é visto e produzido enquanto centro pertencente a uma rede que            

reconfigura o Rio de Janeiro, devido ao processo de         

megalopolização/metropolização da cidade.  

Diante da produção da cidade dos megaeventos, podemos perceber         

significativas e constantes alterações econômicas, urbanas e políticas que afetam          

inclusive o bairro de Madureira atravessando a história da cultura black e do Charme              

no bairro. Foi durante o momento de preocupação com o crescimento da cidade do              

Rio de Janeiro enquanto sede dos Jogos Olímpicos de 2016 e como cidade-sede da              
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Copa do Mundo de 2018 que houve uma promoção obras de infraestrutura            

possibilitadoras da recepção desses e outros eventos de grande envergadura, que           

surgiram ideias funcionais em relação ao transporte e ao lazer. Nesse contexto, o             

cotidiano do bairro foi se modificando e, com a melhoria da mobilidade urbana, o              

bairro que já havia se tornado um ponto de referência para a região norte da cidade,                

foi se consolidando como centro comercial e de lazer, com o número de pessoas              

que circulam pela região superando o de pessoas que vivem no bairro. Os             

residentes que são “aproximadamente 50 mil, contam com a presença de uma            

população flutuante muito expressiva, segundo especialistas ultrapassa a        

quantidade de moradores que ali vivem” (CASTRO, 2015, p.22).  

A fluidez e o processo relacional de identificação são traços fortes na            

caracterização do bairro de Madureira. Sendo representadas tanto pela densidade          

populacional, quando pela afetividade que mobiliza ao ser mencionada em falas,           

músicas, memórias e histórias. Na relação com o Baile Charme o bairro atrai             

pessoas dos bairros próximos e distantes, que por ter feito parte do “mito de origem”               

de que o bairro é o “berço” do charme acabam escolhendo-o em seu momento de               

lazer e para estabelecimento de outras relações. 

A história do Movimento Black Rio, que com suas continuidades e rupturas            

culminou na criação do Baile Charme do Viaduto de Madureira, remete ao            

quilombismo enquanto uma “práxis afro-brasileira” que permitiu, criou e perpetuou          

essa atuação através da cultura black espaços de “resistência cultural”          

(NASCIMENTO,1980, p.255). Entendo, assim, o Viaduto como espaço de         

possibilidades, da vida humana, da transformação do espaço a partir de práticas            

sociais - que é aquele que tem sua função e projeção alterada pelos usos ou               

não-usos dados pelo planejamento.  

Ao observar o processo de construção do Viaduto Negrão de Lima, numa            

conjuntura de urbanização e acessibilidade a lugares, facilitando as trajetórias          

citadinas é possível perceber um projeto de esvaziamento de um espaço, pela sua             

projeção e pelo planejamento urbano. O viaduto tem como sua finalidade servir            

como “passagem”, dada sua posição espacial e consequentemente contribui para          

que somente essa funcionalidade seja percebida e apreendida por todos:          

movimentar, cruzar e conectar. Ao longo dos anos, o processo de transformação do             
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bairro de Madureira, a sua crescente urbanização e sua reafirmação enquanto           

centro comercial e de moradia fez com que os espaços fossem ocupados de forma              

“espontânea e desregulada”, de fato apropriada de forma cotidiana (LEFEBVRE,          

2011). Em relação ao planejamento urbano pode ser feita uma analogia ao velho             

mundo, no sentido da interpretação do que significou a comuna de paris para             

Lefebvre, visto que tanto ao velho mundo quanto ao planejamento lhes escapam “a             

espontaneidade fundamental, a capacidade criativa, o pensamento, a ação inerente          

ao proletariado e o povo revolucionário” (LEFEBVRE, 1962, tradução nossa), é           

justamente nessa revolução que se concentram os novos usos e significações dadas            

ao espaço do baile do Dutão, esses indícios nos levam à explicação da ocupação da               

parte inferior do Viaduto para realização da festa. 

 
Figura 7 - Uso do espaço sob o Viaduto Negrão de Lima 

 
Fonte: Google Maps https://goo.gl/maps/Sk8aFg6Dh2B2. Acesso nov. 2017. 
Autor: desconhecido 

 

O espaço sob o Viaduto é compartimentado e cada região abriga um            

setor/atividade específica: a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), a          

Central Única das Favelas (Cufa) rebatizada como Espaço Cultural Marina Soares           

Athayde, o Espaço Cultural Rio Hip Hop Charme, a praça Vice-Almirante Nelson            

Gomes Fernandes, barracas de comida, etc. Dentre esses espaços a região da            
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praça, por seguir as funções de usos e sentidos habituais abarca a diversidade da              

ação e relação humana, servindo a muitas finalidades, lugar de encontro, namoro,            

festa, alimentação. Além de tudo, o Baile Charme reúne em si as características que              

ora definem o bairro e ora definem o Viaduto: multiplicidade. Por ser caracterizado             

majoritariamente como espaço democrático agrega adeptos do movimento Charme         9

e do Hip Hop que vem crescendo de uns anos pra cá. Essa questão acaba               

distanciando alguns charmeiros “cascudos” que querem curtir uma festa com os           10

grandes clássicos e novidades apenasdo gênero musical R&B. 

 

 

O espaço do lugar no processo de apropriação 

 

Dentro da análise do urbano e do acesso a esse urbano me vejo             

intrinsecamente ligada ao processo de investigação iniciado por Lefebvre (1999,          

2011) e levado a cabo por diversos cientistas sociais e especialistas na área das              

ciências humanas no que tange ao aprofundamento analítico das relações sociais           

que a cidade reflete e abarca. Essas relações são atravessadas pelas nossas            

diferenças étnicas e sociais que, ao longo do tempo, se cristalizaram nas práticas             

como fundamentadoras das nossas desigualdades sociais, culturais e econômicas.         

Partindo dessa discussão e pensando o espaço do Viaduto como um contorno dessa             

relação política que temos com o espaço, sua formação, ocupação e ressignificação,            

entendo no meu trabalho o direito à cidade como um direito à vida urbana, que em                

seu contexto atual é definida como uma “vida transformada, renovada e completa”            

(LEFEBVRE, 2011:118), nesse sentido a ocupação da calçada sob Viaduto surge           

como uma reivindicação do espaço público como um espaço que possa servir a             

esse público, no caso do bairro, como um espaço de lazer e afirmação de              

identidades. 

O espaço, tal qual o tempo, configura-se enquanto dimensão fundamental da           

vida e, deste modo, pensar o espaço é pensá-lo em sua forma vivida, produzida e               

9 na fala dos interlocutores, por ter espaço pra todos 
 
10 O termo é utilizado para designar as pessoas que estão envolvidas a mais tempo com o charme. 
Aquelas figuras que não perdem um baile, que se destacam pela forma de dançar, etc. 
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reproduzida (LEFEBVRE, 2000), levando em conta seu processo de historicidade e           

a memória sobre essas formas de se apropriar do lugar física e afetivamente. A vida               

produzida e em produção coexistem tornando esse movimento em relação ao           

espaço algo mutável, com peculiaridades e cheio de contradições. O fato de ser e              

não-ser um lugar definido e absoluto dialogam e se intercambiam entre si. 

A relação entre espaço e corpo é fundamental nessa lógica de produção e             

reprodução espacial pois percebemos a ocupação do espaço como algo vivo: o            

corpo reclama o uso, a ocupação, a apropriação, a significação do espaço. Nesse             

sentido a ocupação nada mais é do que a reivindicação política do espaço e as               

relações de sociabilidade são ações sociopolíticas e culturais, opostas à dimensão           

da sociabilidade capitalista onde o espaço gera valor de troca e sua desocupação             

valoriza-o do ponto de vista econômico. O corpo é a expressão dessa reivindicação             

do espaço e do movimento possível nesse espaço, o corpo se prepara para a dança               

sabe se posicionar, encontrar um lugar de acordo com a música, com as pessoas,              

esse movimento e percepção do corpo tanto nos espaços quanto no Baile Charme é              

fundamental para compreensão das relações que subsistem pois “o corpo é um            

espaço de cultura, um lugar de diferenciação, de separação, mas também de            

aproximação com o outro” (SIQUEIRA, 2012, p.54), sendo, justamente, essa          

afinidade a propiciadora de relações de amizade, trocas, criação e execução das            

coreografias em grupo e a determinação do posicionamento desse público no           

espaço do Baile em relação aos DJs e às outras pessoas que vão se divertir no                

ambiente charmeiro. 

Para Maffesoli (2010) a atual compreensão da estética vinculada ao “sentir”           

possibilita uma nova ética que valoriza a comunicação, a imagem, a aparência que             

produzem um vínculo social, construindo uma experiência comum, tornando “o laço           

social em emocional” e dentro dessas perspectiva o corpo “serve de pano de fundo à               

exacerbação da aparência” (2010, p. 117). Aparência que corresponde ao          

“experimentar junto emoções, participar do mesmo ambiente, comungar dos         

mesmos valores, perder-se, numa teatralidade geral, permitindo, assim, a todos          

esses elementos que fazem a superfície das coisas e das pessoas fazer sentido”             

(Maffesoli, 2010:143). O vínculo social propiciado pela dança e pela apreciação da            
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música no universo do charme produz no e através do corpo uma experiência             

compartilhada de emoções e sensações de pertencimento à comunidade charmeira. 

Frequentemente utilizamos os conceitos de espaço e de lugar como           

sinônimos. No entanto, apesar de estarem relacionalmente ligados, seja no nosso           

cotidiano ou em estudos acadêmicos, existe uma razão para a diferenciação de            

ambos, seja do ponto de vista da Geografia Cultural, da Antropologia ou da             

Sociologia. Yi-Fu Tuan (2013) nos demonstra que o espaço é um conceito amplo,             

dotado de não vinculação única. Passagem e não identificação, podem ser inúmeras            

coisas, enquanto o lugar é dotado significação, relação e experiência, ganha           

identidade a partir dos usos e das relações que neles se estabelecem e nos              

significados e signos que ele ou nele se produzem. Para ele a experiência é a chave                

dessa diferenciação, visto que é por meio dela que se vive e do que percebe que as                 

pessoas constroem suas identidades e atitudes, assim como pude identificar no           

contexto do charme. Segundo Tuan, 

 
Na experiência, o significado de espaço frequentemente se funde com o de            
lugar. “Espaço” é mais abstrato do que “lugar”. O que começa como espaço             
indiferenciado transforma-se em lugar a medida que o conhecemos melhor          
e o dotamos de valor. (TUAN,1983:06) 

 
 

O valor da calçada sob o Viaduto Negrão de Lima é resultado da             

experimentação sensorial, física, visual, auditiva das pessoas que tornaram um          

espaço vazio em lugar repleto de significados, a partir da relação com a música e               

através da dança. Ao tornar-se lugar de festa ou de aula de dança acionam-se              

sentidos e sentimentos em relação ao que se vive ou viveu nesse lugar,             

experimentando a efervescência coletiva (DURKHEIM, 2003) e compartilhada em         

torno do charme. É uma efervescência que responde por todos: as pessoas deixam             

o individual de lado e passam a pensar e a agir como um grupo. 

Partindo das noções cunhadas por Lefebvre (2001) e Carlos (2007) que           

configuram o lugar como um espaço geográfico moldado pela agência humana,           

mediante a apropriação e a interação com esse meio, acredito que, é de suma              

importância identificar o espaço no qual ocorre os bailes, pois ele se caracteriza             

pelas intervenções feitas nesse espaço público transformando-o em um lugar de           
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festa e de compartilhamento popular e comercial, onde se expressa a arte enquanto             

dança e também por meio das pinturas e instalações do local. 

Quando pensamos o lugar enquanto articulação do que se é vivido com o que              

se pretende construir e manter num espaço urbano, podemos compreender que o            

processo de produção espacial pode ser interpretado como uma subsequência da           

reprodução da vida humana. O lugar deste modo se define como uma parcela do              

espaço, em construção ou construído permitindo pensar o viver, o usar e o consumir              

no que identificamos como processos de construção espacial (CARLOS, 2007:14). 

Levando em consideração o decurso de transformação da paisagem social e           

espacial como advento da globalização, do qual repercutem novas formas de se            

conviver, relacionar e posicionar no espaço, é possível identificar o movimento do            

qual originou o que hoje designamos por Charme, como uma expressão desse            

encurtamento de distâncias, fluxo de informações e da necessidade de estabelecer           

uma identidade que dê conta de aspectos representativos mais específicos como a            

Cultura Black. 

O Baile Charme é, portanto, resultado de uma hibridização cultural, que           

caracteriza o cenário social e cultural contemporâneo globalizado. Canclini (1980)          

menciona a expansão urbana como uma das causadoras desse processo de           

hibridização. Nesse sentido a compreendemos como uma desterritorialização da         

cultura, fenômeno pelo qual intercâmbios e ressignificações são possíveis         

levando-se em conta a parte do global, amplo/diferente/novo que possa fazer sentido            

num contexto local. Assim o soul, a disco music e a cultura negra norte-americana              

encontrou no Rio de Janeiro algo de familiar e foi se estabelecendo. A Black Music               

importada foi incorporando-se aos aspectos que faziam sentido para uma população           

negra, à margem das escolhas e dos padrões sociais, políticos e culturais,            

reinventando a partir desse acolhimento, da apropriação e da ressignificação da           

música uma nova maneira de se relacionar e propiciar o lazer entre seus pares,              

refletindo a multidimensionalidade do vivido nessa coletividade. 

A esse caráter multidimensional da vivência coletiva se conectam as relações           

espaciais que produzem a territorialidade, da qual a vida cotidiana é propiciadora            

como nos esclarece Raffestin (1993:160) ao concluir que “a vida é tecida por             

relações, e daí a territorialidade pode ser definida como um conjunto de relações que              
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se originam num sistema tridimensional sociedade-espaço-tempo em vias de atingir          

a maior autonomia possível”. Por envolver produção e agência humana a           

territorialidade opera através das relações de uso e consumo de espaços acionando            

um senso de identidade espacial e interação social, que no caso do Baile do Viaduto               

é construída através da música, da dança e da diversão/lazer compartilhados. 

Vera da Silva Telles (2006) enriqueceu muito esse debate a respeito da             

descrição e da relação entre apropriações de tempo e espaço, num estudo urbano,             

quando de uma análise sobre espacialidades, afirmou que convém se ater a uma             

“descrição situada”, próprio ao trabalho etnográfico. A abordagem situada permite,          

segunda ela, contemplar a simultaneidade e contemporaneidade dos percursos         

individuais concomitante aos tempos e espaços sociais, ancorando os processos ao           

envolver fenômenos individuais, históricos, econômicos, sociais e culturais dentro de          

uma perspectiva complexa. A conexão é o ponto chave da mobilidade urbana e o              

trabalho de tecer essas histórias como fios condutores de uma trama urbana maior é              

o desafio sociológico. 

Convém, contudo, antes de dar conta de explicar a complexidade que           

permeia a construção e identificação do espaço, refletir sobre o conceito de            

não-lugar (AUGÈ, 1994) como ferramenta analítica para concatenar as dimensões          

abstrata e concreta da realidade social urbana quando pensamos, por exemplo, a            

calçada. 

 
Os não lugares são tanto as instalações necessárias à circulação acelerada           
das pessoas e bens (vias expressas, trevos rodoviários, aeroportos) quanto          
os próprios meios de transporte ou os grandes centros comerciais, ou ainda            
os campos de trânsito prolongado onde são alojados ou refugiados do           
planeta.(AUGÉ, 2012:36)  

 

Esse caminho para pedestres que poderia ser caracterizado como não-lugar          

do ponto de vista abstrato porque o projeto inicial de uma calçada é a não fixação,                

não concentração, ou seja, configura-se como espaço de fluxo e passagem, começa            

a ser percebido e encarado em sua apropriação, pois através da observação            

concreta e das vivências particulares é possível perceber que além de fluxo e             

inconstância a calçada representa também fixação: podendo ser casa, comércio e           

baile. Assim foi possível observar que os usos citadinos são revestidos de práticas             
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simbólicas que tecem a vida ordinária com incongruências das mais diversas, isto            

quer dizer, as funcionalidades são subvertidas pelos usos que se podem fazer e das              

maneiras pelas quais se vive o lugar. 

A partir disso podemos inferir que o não-lugar percebido por Augé é um              

espaço tão fluido quanto à noção de liquidez, na contemporaneidade, descrita por            

Bauman, na qual a vida globalizada é produto do processo de encurtamento das             11

distâncias que transformou as relações humanas. O tempo, as relações, as           

identidades assumidas e a vida social em si têm sentido amplo e múltiplo sem se               

anularem ou combaterem. A coexistência e a ressignificação são pontos de encontro            

para pensar tanto o lugar, quanto seus usos diversos e as relações que se              

estabelecem nele. Portanto, podemos compreender que o não-lugar o é          

momentaneamente, ou seja, um espaço para ser lugar depende das experiências           

das construções, dos afetos, das memórias e das relações que fazemos dele um             

lugar dotado de vida: 

 
na realidade concreta do mundo de hoje, os lugares e os espaços,            
misturam-se, interpenetram-se. A possibilidade do não lugar nunca está         
ausente de qualquer lugar que seja. A volta ao lugar é o recurso de quem               
frequenta os não lugares. Lugares e não lugares se opõem (ou se atraem),             
como as palavras e as noções que permitem descrevê-las. (AUGÉ, 2012:98) 

 
Quando o projeto de uma calçada visa manter um sentido de passagem e de               

não fixação de pessoas ou relações, representando a solidão do não-lugar por não             

criar identidade ou relação a vida social pode ter sua lógica subvertida. 

Ao qualificar um lugar através do contraste entre ser ou não ser; entre o existir               

através das práticas sociais ou ser um mero espaço físico; entende-se que “se um              

lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não             

pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico            

definirá um não lugar” (AUGÉ, 1994:73). A calçada embaixo do Viaduto não se             

restringe ao sentido de não-lugar pois nela há relações afetivas que se estabelecem.             

Mesmo antes do surgimento do baile, a vida e seus sentidos podiam ser percebidos              

nela já que havia fixação de moradores de ruas, de vendedores ambulantes e/ou             

pracistas em barracas, além de haver um estacionamento que funcionava durante a            

11 O autor reflete acerca das mudanças ocorridas nas últimas décadas e suas influências sobre o 
mundo social contemporâneo. Para Bauman a globalização configura-se como uma das maiores 
forças de transformação social da modernidade 
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semana em horário comercial e aos sábados apenas pela manhã, respeitando o            

horário noturno do baile charme – não funcionando aos domingos pela inexistência            

de demanda local – mas esse uso foi encerrado definitivamente após do decreto nº              

36.804 27/02/2013, da prefeitura do Rio de Janeiro, que autorizou o uso do local              

nomeando-o enquanto Espaço Cultural Rio Hip Hop Charme. 

O espaço da antiga calçada que representava o vazio ou a instabilidade de             

relações culturais, levando-se em consideração o caráter de passagem e de fluxos            

intensos, foi aos poucos se diluindo e por meio do processo de apropriação do              

espaço público através da arte e da cultura como formas de construção de             

identidades, esse espaço foi conformando-se num lugar, construído por meio dessas           

práticas socioculturais dos idealizadores, simpatizantes e frequentadores do charme,         

dentro do processo de territorialização. Ou seja, a territorialidade é produto de            

relações sociais reais inseridas num contexto sócio-histórico e espaço-temporal,         

identificadas pela construção e reprodução do cotidiano vivido em um determinado           

lugar, envolvendo múltiplos atores sociais. 

Além disso, a partir dos elementos da cultura black, o espaço foi se afirmando              

como símbolo da identidade negra, sendo o baile uma expressão totalizante do            

movimento, o grafite uma forma artística de intervenção e demarcação do espaço e             

os gêneros R&B, soul e Hip Hop como referenciais musicais negros e bailantes: 

cada sociedade produz seu espaço, determina os ritmos da vida, os modos            
de apropriação expressando sua função social, seus projetos e desejos. O           
lugar guarda uma dimensão prático-sensível, real e concreta que a análise,           
ao poucos, vai revelando. (CARLOS, 2007, p.15) 

  
O reconhecimento do espaço, pelo Estado (através do governo estadual e da            

prefeitura) ocorreu em diversos níveis e em diferentes momentos da história do            

baile, até seu auge em 2013. Ainda quando era uma iniciativa de amigos, nos anos               

1990, o mesmo foi reconhecida pelo governo do estado do Rio de Janeiro como um               

evento essencial para o bairro, sendo nomeada como “Projeto Rio Charme”. Em            

2000, a lei 3087/00 de 08/08/2000 instituiu oficialmente, sob o Viaduto Negrão de             

Lima – no trecho de descida da rampa, entre as ruas Carvalho de Souza e José                
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Pereira –, o “Espaço Cultural Rio-Charme”, sendo autorizada a realização de           

atividades culturais de forma permanente no local. Entre 2003 e 2004, o Projeto de              

lei 1661/2003 e a lei 3888/2004 de 29/12/2004 levaram à transformação do nome do              

espaço, de modo que sua designação incluísse também a realização de atividades            

ligadas à dança ao movimento Hip Hop, sendo oferecidas oficinas. A área sob o              

Viaduto passou, então, a ser referida como “Espaço Cultural Rio Hip Hop Charme”.             

Apesar de todas essas transformações na nomenclatura do lugar, ele permanece           

conhecido popularmente como “Baile Charme ou Baile Black de Madureira”.          

Seguindo a história cronológica de transformações sociopolíticas envolvendo o         

Viaduto em 2013, o decreto nº 36.804 27/02/2013, por reconhecer o charme como             

uma autêntica invenção carioca autorizou o uso da área sob o Viaduto Negrão de              

Lima ,pelo Espaço Cultural Rio Hip Hop Charme, para a realização do Projeto Rio              

Charme e o decreto nº 36.803 de 27/02/2013 da Prefeitura reconheceu o baile como              

bem cultural imaterial da cidade, legitimando, entre tantas coisas:  

 
a necessidade de proteger e promover as expressões culturais         
contemporâneas que constituem parte da identidade carioca e que mantém          
laços estreitos com a longa tradição musical da cidade e do seu povo; (...)              
[considerando] o baile charme uma genuína invenção carioca, e seu          
entrelaçamento com o soul, o funk e o rhythm'n blues de origem            
norte--americana; do mesmo modo que o choro, o samba e a bossa-nova,            
constituindo-se expressões sofisticadas e amplas do continente americano,        
onde a cidade do Rio de Janeiro figura como lócus único da musicalidade             
da cultura negra (grifo meu) (DECRETO 36803/2013). 

 

O tempo do Baile, foi seguindo um tempo de políticas públicas de            

reconhecimento acerca da festa e do espaço, sendo assim 2013 foi o “ano de ouro”:               

em Fevereiro de 2013, o evento foi homenageado pela Escola de Samba            

Portela,situada no bairro, cujo enredo falava sobre Madureira, e apresentou no           

desfile uma ala totalmente dedicada ao Baile Charme do Viaduto de Madureira. No             

mesmo mês, Eduardo Paes, o prefeito à época, declarou no Diário Oficial, o Baile              

Charme do Viaduto de Madureira como “Bem Cultural de Natureza Imaterial” da            

Cidade do Rio de Janeiro. No mesmo ano foi inaugurado em 1º de maio de 2013,                

sob a direção artística de Marcus Azevedo, o projeto “Eu amo baile charme” no Sesc               

de Madureira como uma matinê charme. Em 20 de novembro, os parceiros do RJTV,              

jovens repórteres de um quadro do telejornal da emissora Globo no Rio de Janeiro,              
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exibiram uma reportagem sobre o Baile Charme do Viaduto, em homenagem ao dia             

da consciência negra, identificando-o como um o lugar que preserva a memória e a              

cultura negra popular. O Baile charme em 2013 foi inclusive questão do ENEM, pelo              

seu cadastramento como bem imaterial da cidade do Rio de Janeiro. 

 

 
 
 O espaço e as práticas 
 

O Dutão é conhecido por seu tradicional baile de sábado à noite, mas além               

disso o atual Espaço Cultural Rio Hip Hop Charme é responsável por promover o              

projeto Rio Charme Social, que é uma iniciativa que promove oficinas de dança e              

surgiu a partir dos pedidos dos frequentadores do baile. As aulas que acontecem às              

segundas a noite é de introdução às danças urbanas, compreendendo os estilos            

Wacking, Stiletto e Vogue, com objetivo de “empoderar” e mostrar a importância da             

mulher na cultura do charme; noturnamente, de terça à sexta aconteciam as aulas             

de charme para iniciantes com foco nas coreografias mais tradicionais dos bailes e             

aos sábados à tarde oficinas de charme e new jack swing, também para iniciantes.              

Atualmente houve uma pausa nessas diferentes aulas e somente aos sábados pela            

manhã e à tarde existem turmas de charme. 

Quando perguntada sobre as músicas que gosta e ouve no baile, Sara falou o              

seguinte:  

tem algumas que falam muito de empoderamento da mulher, né!? Isso é            
bom né(sic), porque é importante o empoderamento. Eu acho que hoje as            
coisas estão mais visíveis para isso e o respeito tá(sic) bem melhor,            
entendeu? O empoderamento tá(sic) bem visível aí, até em questão das           
roupas. A roupa também ela fala muito (sic) como você é. (...) Ser             
empoderada é ter opinião própria, saber o que você quer, se você quer             
aquilo você vai. (...) A música, as histórias, o ambiente, tudo influencia, tudo             
te faz refletir. 
 

Essa idéia exposta por Sara de que a mulher empoderada é livre e              

autônoma, surge na visão de Kleba & Wendausen (2009:733), para quem o            

empoderamento é 

um termo multifacetado que se apresenta como um processo dinâmico,          
envolvendo aspectos cognitivos, afetivos e condutuais. Nesse debate, o         
processo de empoderamento é apresentado a partir de dimensões da vida           
social em três níveis: psicológica ou individual; grupal ou organizacional; e           
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estrutural ou política. O empoderamento pessoal possibilita a emancipação         
dos indivíduos, com aumento da autonomia e da liberdade.  
 

A fala da Sara informa que a ideia de “empoderamento” é proporcionada             

tanto pela música quanto pela dança como o Vogue e o Stiletto, valorizados pelos              

professores e pela direção do projeto social, a respeito disso ela explica um pouco              

seu gosto de dança e explica um pouco desses estilos: 

Dentro da Black Music eu gosto de Hip Hop, gosto muito de Hip Hop! Mas               
ultimamente eu tenho gostado muito de Vogue. Sabe o que que é Vogue?             
[respondi que não e ela continuou a explicação] Então, hoje você vê muitas             
pessoas jogando braços, mas os braços com delicadeza, as pessoas elas           
jogam mais sensualidade, andada isso tudo tá no vogue. O vogue ele é             
junto com stiletto, eu faço aula de stiletto (...) o homem ele vai ser bruto               
agora as mulheres né e as amigas (referência à comunidade LGBTQI+) elas            
sempre vão ser mais delicadas. 
 

Minha inserção no campo como pesquisadora se fez justamente a partir da            

entrada no curso de dança de charme do Projeto Rio Charme social. As aulas que               

frequentei ocorriam às quartas e quintas a noite e aos sábados pela tarde, com              

duração de 1h. Dessa forma consegui contatos relevantes para a minha           

compreensão do Baile. Para entender melhor as motivações e práticas culturais           

desenvolvidas no ambiente de aprendizado do charme, dividi a turma a partir de três              

grupos de interesse/habilidades: muitos dos que se matricularam queriam tornar-se          

frequentadores assíduos e participantes ativos das danças, por isso se dedicavam           

bastante durante as aulas e sempre que podiam iam ao Baile do Viaduto ou do               

Parque de Madureira para colocar em prática o que já aprenderam e se arriscarem              

na tentativa de novos passos; existiam também os estudantes antigos, que           

procuravam conhecer novas coreografias já reconhecidas nos bailes (e suas          

variações) e as que iam surgindo conforme a atualização dos repertórios dos DJs e              

das festas, fortalecendo suas habilidades; os demais queriam apenas participar de           

uma atividade relaxante ao longo da semana. Eu, posso me encaixar no primeiro             

grupo, determinada a compreender as motivações e essas relações que se           

estabelecem e qual seria a conexão de todas essas trajetórias com o Baile de              

Madureira.  

Viver a experiência da aula exercitando a observação direta me permitiu           

acesso a situações chaves e inclusive uma rede de contato diferente da qual eu teria               
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apenas enquanto frequentadora do baile, pois consegui vivenciar e ser afetada           

(FAVRET-SAAD, 1990) através dos vínculos afetivos e das relações criadas a partir            

de cada um dos grupos e de todos entre si, mesmo sabendo que a identidade de                

uma pessoa enquanto pertencente a algum grupo não é rígida, podendo as pessoas             

transitarem e apresentarem aspectos ora de um único grupo e outro momento como             

pertencente aos três. A divisão foi feita apenas a título de esclarecimento quanto às              

motivações das pessoas que se aventuram no mundo do charme, através do projeto             

social. 

A organização do ambiente do baile permite a máxima circulação possível das            

pessoas, bem como a aglomeração de grupos em qualquer lugar, seja por            

afinidades na dança, ou por amizade, ou para empenharem-se numa disputa de            

passinhos, seja para fazer parte de um grupo enorme que se cria quando toca a               

música mais esperada do baile. 

O palco localiza-se no meio do espaço permitindo aos interessados fazerem           

um show em sua frente e aos envergonhados ensaiarem seu passos sem serem             

vistos pelos demais. As barracas de venda de bebidas, comidas e acessórios            

encontram-se posicionadas na entrada do Baile, logo em seguida estão as mesas e             

cadeiras que ocupam laterais privilegiadas para que possam acompanhar os shows           

dos mais ávidos que se concentram no meio do espaço, frente ao palco. 

O lugar do baile é composto por meio das relações afetivas com o espaço e               

entre as pessoas, do mesmo modo que se apresenta como propiciador à            

manutenção e resignificação das relações que aí se encerram. 

A intervenção no local foi sofrendo diversas alterações a partir dos primeiros            

usos desde a década de 1990. Hoje as paredes são coloridas e grafitadas, os              

banheiros dispõem de pias projetadas feitas com barris que foram coloridos,           

servindo como belo exemplo de reaproveitamento de material mediante a          

ressignificação do objeto, modificando sua função e harmonizando-o com o          

ambiente, através de um processo artístico. Essa estrutura é resultado do processo            

de parcerias e da institucionalização do espaço, bem como da cobrança de entrada             
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ao evento, para manutenção do espaço. Ainda há quem reclame, pois acreditam que             

com a cobrança da entrada poderiam fazer melhorias no espaço, colocando mais            

banheiros e lixeiras, como pode-se constatar numa reclamação retirada da página           

do Viaduto no Facebook:  
Moro em Volta Redonda, e achei tudo muito bom, inclusive o respeito das             
pessoas para com as outras. Só não avaliei com 5 estrelas, pois lixeira             
apenas no banheiro foi um grande erro. Não sou o tipo de pessoa que joga               
lixo no chão, não me sinto bem com isso. Todas as vezes me desloquei de               
onde estava até o banheiro para jogar as latinhas, os copos, os canudos e              
os plásticos fora. Lixeiras espalhadas nos cantos do evento teriam evitado           
aquelas latinhas todas no chão. Acredito que faltou só isso por parte da             
organização! O show da Iza embora tenha sido curto, valeu muito a pena!             
Sei que um show completo dela deva sair muito caro; e vi o empenho de               
vocês para que todos curtissem à noite! Foi tudo muito válido! Só            
recomendo a questão das lixeiras a partir dos próximos eventos mesmo!           
Isso conscientiza as pessoas quanto a higiene, educação e limpeza! (Maio           
de 2018, facebook, avaliações) 

 

Figura 8 - Banheiro do Espaço Cultural Rio Hip Hop Charme, após intervenção promovida pela Loja                

Kings 

 

Fonte: Arquivo pessoal  (ago. 2018) 
Autor: Marcela Miranda 
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Festas e patrocínios  
 

Muitas das transformações feitas no espaço se devem a parcerias públicas e            

privadas. A título de exemplo houve em 2015, a realização de uma grande festa com               

interessantes intervenções artísticas no espaço do Baile, por razão da comemoração           

dos 28 anos do modelo de tênis Air Max da Nike® e lançamento do modelo Air Max                 

Zero. Segundo o DJ Michell, diretor do espaço, a Nike chegou até o Dutão através               

de uma pesquisa sobre lugares que ditavam moda e o Viaduto ficou em primeiro              

lugar nessa consulta. A arte foi realizada por Airá Ocrespo, reconhecido MC e             12

grafiteiro, e sua equipe, a convite do próprio DJ Michell, através da parceria com a               

Nike® que patrocinou o Viaduto de Madureira pelo período que produziu a Festa Air              

Max. 

Figura 9 - Intervenção artística feita por Airá Ocrespo e sua equipe 

 
Fonte: Airá Ocrespo (Perfil do Facebook)      
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=989935367725424&set=a.989934397725521&type=3&the
ater. Acesso jun. 2018. 
Autor: Airá Ocrespo 

12 No Brasil, os cantores de funk usam a sigla MC antes de seus nomes. Disponível em: 
https://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/o-que-significa-a-sigla-mc-dos-funkeiros.html 
Acessado em 09/01/2019 
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De acordo com informações contidas no site da Nike News foi no dia 26 de               

março de 1987, que a marca lançou o modelo de tênis Nike Air Max 1 e, segundo                 

eles, deram início a uma revolução na indústria de calçados esportivos: o sistema de              

amortecimento a ar, que transformou para sempre a forma como a empresa            

fabricava seus tênis. Desde pelo menos 2014 existe anualmente, no Brasil, o            13

evento chamado Air Max Day que em Março comemora e lança um modelo novo da               

linha Air Max. Portanto, em 2015 foi lançado Air Max Zero cujo o evento tinha como                

intenção promover tanto e espaço do Viaduto de Madureira quanto o tênis.  

 

Figura 10 - Pintura do tênis Air Max, feita por Airá Ocrespo 

 

Fonte: Airá Ocrespo (Perfil do Facebook)      
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=989935267725434&set=pb.100001269106384.-22075200
00.1554815112.&type=3&theater Acesso jun. 2018. 
Autor: Airá Ocrespo 
 

13 Disponível em https://news.nike.com/news/air-max-day-24-horas-de-homenagem Acessado em 
09/01/2019 
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A escolha do ambiente do Viaduto para realização desse evento faz muito            

sentido quando relacionada às memórias e vivências de uma “cultura sneaker”           

claramente suburbana e referida à zona norte. Essa cultura surgiu na década de             

1990 ligada ao movimento cultural do Funk e se popularizou, inclusive através da             14

música Chatuba da Mesquita, do Mc Duda, lançada pela equipe de som Furacão             

2000 que antes participava das disputas de equipes durante o Movimento Black Rio,             

do soul e da disco music, antes de se especializar no ramo funkeiro. A letra da                

música que é composta por marcas e símbolos que servem para acionar e/ou             

possibilitar um determinado status social tem um trecho com referência ao modelo            

do tênis “Viemos pegá mulhé(sic) a chatuba de mesquita do bonde do nike air”, a               

moda enquanto uma tendência se popularizou entre os jovens funkeiros e também            

entre os frequentadores de outros espaços festivos, como acontece hoje no Baile            

Charme. 

O grafitti tem um espaço central no processo de apropriação espacial desde             

o seu surgimento  

No Brasil, o graffiti apareceu há quase cinquenta anos, tal como na Europa,             
como forma de inscrição política e crítica à repressão imposta pela ditadura            
militar dos anos 60 do século XX. Buscava, com sua estética própria, por             
meio de fortes representações visuais urbanas, instituir novas liberdades         
democráticas e opinar sobre o sistema e sobre a realidade vivida.           
(FURTADO, 2009:1283) 

 

visto que as representações sociais que se tem da vida cotidiana estão interligando             

através dessa arte os modos de ver, viver, pensar e se posicionar nesse mundo. Por               

isso, além dos grafites feitos em 2015 por Airá Ocrespo com a temática da Cultura               

Sneakear dos anos 90, surgiu em 2017 outra parceria do Viaduto de Madureira com              

a Loja Kings, e em abril do mesmo ano, artistas reunidos com Daniel Mattos e Chico                

Silva, realizaram a mais recentes intervenção artística no espaço, na qual se destaca             

a porta de entrada do Baile.  

 

 

 

14 Disponível em 
http://zonanorteetc.com.br/tenis-nike-air-faz-aniversario-e-ganha-modelo-inovador-e-comemoracao-no
-baile-de-Madureira/ Acessado em 09/01/2019 
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Figura 11 - Visão externa do portão do Dutão 

 
Fonte: Google Maps https://goo.gl/maps/Sk8aFg6Dh2B2. Acesso jan. 2018. 
Autor: Google street view 
 

Promovendo o que o grafiteiro Daniel Mattos identificou como “revitalização          

do espaço” e propiciando “uma contínua alteração da paisagem urbana com a            

transformação de degradados sítios históricos em áreas de entretenimento urbano e           

consumo cultural” (LEITE,2002:119), no caso do Viaduto, o fortalecimento e a           

revitalização já havia sido alcançada através da apropriação pela dança e pela            

música. Cada novo momento, feito a partir dessas ações, contribuem para a            

atribuição de sentidos de lugar e pertencimento a esse espaço urbano. Já que             

dentro dessa ação cultural representada pelo 
...graffiti palavras desenham palavras, imagens usam e abusam do espaço          
urbano e o corpo se enlaça em uma coreografia diferente. Reencantam-se           
os espaços, recriam-se sujeitos e as possibilidades do diálogo entre          
expressões artísticas, cidade e vivência cotidiana. Das palavras às imagens          
super elaboradas, o graffiti impõe uma nova apreensão ética-estética da          
cidade e reclama novos sentidos. Novos sujeitos são constituídos via          
atividade criadora que, ao mesmo tempo em que transformam muros,          
paredes, ruas e avenidas, transformam os próprios sujeitos da ação.          
(FURTADO, 2009:1284) 
 

Por isso, além da revitalização podemos compreender essa prática dentro do           

processo ambíguo que Arantes (2000, apud. Leite, 2001:64) identifica como          

“culturalismo de mercado” onde a 
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participação do setor privado neste tipo de empreendimento torna-se         
central, não apenas para assegurar a continuidade de investimentos como          
para imprimir um dinamismo típico de negócios para que a cidade e seus             
produtos culturais derivados – dentre eles o patrimônio histórico – possam           
ser vendidos como mercadoria. (LEITE, 2001:64) 
 

Dentro do cronograma de comemoração do Air Max Day foi produzida a            

Batalha Snicker: uma disputa de dança entre equipes de dança, na qual o grupo              

vencedor seria presenteado com um kit com roupas e tênis da marca, além de um               

prêmio em dinheiro. Acessando as memórias do evento, Lucas Leiroz, que é            

professor do Projeto Rio Charme Social, contou um pouco dessa experiência “fui            

jurado e eles mandaram um kit de roupa por isso. Quando saía alguma coisa nova               

eles chamavam a gente pra ir lá na Nike, pra dar pra gente e pra gente dizer a nossa                   

opinião, eles se preocupavam com isso (...) foi quase um ano”. Esse é um exemplo               

das diferentes parcerias e patrocínios que a equipe do Viaduto estabelece. Além            

dessas situações mencionadas, houve a participação no edital de Ações Locais,           

viabilizado pela prefeitura do Rio de Janeiro, no qual o Viaduto foi contemplado e a               

verba auxiliou na manutenção do Projeto Rio Charme Social. 

A Air Max foi como uma festa temática, e além dela existem outras, que              

fazem parte do calendário anual do Viaduto como o baile do relógio, onde tocam              

sucessos dos anos 90 e 2000 da Black Music e no final de baile atendem aos                

pedidos de música do público; o baile do beijo, o carnablack, dentre outras. Além              

dessas festas do charme existe no Viaduto de Madureira uma equipe de produção             

de evento nominada Dutão eventos e produções, responsável pela organização de           

diversos eventos no espaço, mesmo quando não se relacionem diretamente com           

cenário da Black Music no Espaço Cultural Rio Hip Hop Charme.  

 

 

A sociabilidade e a afetividade no Baile Charme  

 

Quando falamos do movimento charme é necessário frisar que esse termo           

configura-se como categoria nativa para designar um movimento musical iniciado,          

particularmente no Rio de Janeiro. Corello Dj é o criador da expressão que hoje virou               
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um estilo de vida e uma filosofia a seguir para ser reconhecido enquanto um              

charmeiro autêntico, ou seja, uma pessoa respeitosa, que promove união, alegre,           

que curte a Black Music - de acordo com as pessoas entrevistadas. 

Zélia, responsável pela limpeza há anos, compartilhou um pouco da sua           

experiência e histórias acerca dos eventos de pagode que acontecem aos sábados e             

domingos esporadicamente no Espaço Cultural Rio Hip Hop Charme e sobre o            

trabalho no baile aos sábados, que completaram 7 anos no dia 20 de janeiro de               

2019. Moradora de Japeri ela chega no baile às 20h do sábado, para apoiar na               

ordenação e limpeza do espaço, em especial dos banheiros, retornando a sua casa             

por volta das 6h30 de domingo, após deixar o espaço limpo. Ela é uma daquelas               

figuras importantes ao baile que não está nos “holofotes centrais”, mas é            

responsável pela limpeza, organização e manutenção do espaço da festa e, assim,            

faz parte do imaginário do charme porque as frequentadoras e frequentadores do            

Baile a reconhecem como figura afetivamente importante. Reforça que o Viaduto é            

um espaço de familiar e de paz, em seu relato Zélia se diz feliz e satisfeita com o                  

trabalho, apesar de não ganhar muito e segundo ela: “nesse tempo todo que             

trabalho aqui nunca vi nenhuma briga, quando alguém chega aqui fazendo gracinhas            

eu não preciso me estressar as próprias meninas mostram como é que funciona aqui              

e as garotas novas aprendem”. 

Em uma conversa informal com Edison, um charmeiro apaixonado, morador          

de Belford Roxo, assíduo no circuito charmeiro de Madureira (composto pelo Baile            

do Guto, Parque e Viaduto), durante o Baile do Guto Dj, também em Madureira,              

descobri a existência de um grupo de whatsapp que integra charmeiros em torno da              

agenda de eventos e assuntos relacionados ao charme. O grupo intitulado Charme            

de Madureira, criado em Maio de 2017, é um espaço muito disputado e reúne DJs               

influentes no charme, Edison mesmo contou que foi depois de muito aguardo e             

inúmeras tentativas que conseguiu entrar no grupo, que atualmente tem em torno de             

250 participantes e na descrição aparece que: “O objetivo é compartilhar os eventos             

da Black Music em geral, em especial os eventos de Baile Charme espalhados pela              

cidade, músicas, vídeos, clipes e passinhos de Dança Charme e Black, não            

esquecendo da interação com os participantes respeitando um ao outro, tudo no            

bom senso”. Como não poderia ser diferente o respeito (BOURGOIS, 1995) é            
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fundamental nas relações estabelecidas no universo charmeiro e são muitas as           

narrativas que dão conta de sustentar esse imaginário de ambiente tranquilo e            

cortês. 

O interessante de participar e pensar essas relações que ocorrem no           

ambiente virtual como uma extensão da realidade charmeira é que nesse meio            

tender à dispersão é muito fácil, pelo fato de se compartilhar um mesmo espaço de               

trocas com um grupo muito grande de pessoas diferentes - e cujo único elo de união                

é o charme. No entanto, apesar de todas as outras atividades das pessoas desse              

grupo, elas conseguem manter o charme como assunto central das trocas, primeiro            

pelo fato de que existe uma divulgação massiva, através de textos e imagens dos              

bailes que estão ocorrendo pela cidade e arredores. Segundo porque existem muitos            

DJs no grupo além de outras pessoas interessadas em trocar músicas, coreografias,            

criar playlists e divulgar as rádios e horários que tocam charme. Em terceiro, a partir               

dos encontros que eles realizam nas festas acabam estendendo o assunto para o             

grupo, para dizer o que viu, viveu e ouviu nessas festas, com quem esteve, para               

marcar referências de encontros. Por fim, sempre existem polêmicas surgindo no           

movimento charme, sobre o que pode ou não ser considerado charme, para            

comparar épocas, djs, públicos, lugares. Ou seja, o ambiente virtual reúne cascudos            

e novatos do charme tanto quanto o ambiente físico, e a maior parte das              

sociabilidades, conflitos, interesses e referências podem ser percebidos em ambos          

lugares. 

Raymond, um canadense que durante o inverno do Canadá (de dezembro a            

maio) mora em Copacabana, quando começou a frequentar os bailes charmes           

carioca entre 2013 e 2014, se surpreendeu positivamente com a experiência e a             

possibilidade participar de uma “família charmeira”: 

 
Eu fui com um grupo pro baile charme do Viaduto de Madureira e eles              
resolveram ir embora só que eu queria ficar, quando eles saíram falaram            
cuida dele, quando ele for pro ponto de ônibus levem ele (...) eu senti me               
muito bem, porque eu me senti mais como uma família, é muito bom, eu me               
senti como parte do grupo, e toda hora eu conheço mais pessoas, conheço             
mais lugares. Agora eu comecei a ir sozinho pra todos os lugares, Rocha             
Miranda, Piedade, Cavalcanti, Marechal Hermes, Cascadura. Porque,       
infelizmente, quase todos os eventos ficam lá na zona norte 
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A partir dessa primeira experiência começou a se envolver mais e circular nos             

eventos de charme, que acontecem pelo Rio de Janeiro e por esse motivo ficou              

conhecido pelo apelido China Black. Em todos os bailes que frequentei, do Viaduto             

de Madureira ao baile de fim de ano do Guto DJ, no Leme, passando pela baile do                 

Rio Antigo entre tantos, o China Black era uma presença evidente e as relações de               

afeto e amizade faziam parte desse circuito, se alargando cada vez mais. No             

domingo dia 20 de Janeiro de 2019, ocorreu o primeiro baile do ano, e ele               

comemorou seu aniversário com prestígio durante o também tradicional Baile do           

Guto Dj, em Madureira, onde o Guto fez questão de homenagear a passagem do              

aniversário desse frequentador tão assíduo nos bailes. 

Através da observação participativa nos bailes não é possível perceber          

qualquer tipo de discriminação ou assédio racial ou sexual, fortalecendo cada vez            

mais as narrativas de que o lugar do baile é um lugar de paz, sem brigas, um                 

ambiente que propicia uma boa relação de todos com todos que estão envolvidos na              

festa. 

Um ponto interessante de analisar são as relações afetivas. Num ambiente de            

festa a paquera e a “pegação” acabam sendo elementos chaves na construção do             

lugar. Apesar disso, os casais que se relacionam durante os bailes pouco fazem             

trocas de afetos e carícias publicamente, beijos e abraços são pouco visíveis            

durante o baile e quando acontecem são em partes menos visíveis e mais escuras.              

Isso se deve ao habitus incorporados (BOURDIEU, 2007) de que o charme é             

caracterizado pela elegância, reserva, sutileza e implica diretamente na forma como           

as pessoas se portam na festa. Segundo Sara: 

 
Eu não beijo no meio da dança (...) não rola muita pegação no baile, porque               
eu acho que as pessoas elas respeitam muito o ambiente ali, o centro pra              
dançar. Se for pra rolar alguma coisa de beijo, de ficar, a pessoa vai pro               
cantinho, a pessoa não é de ficar no meio do baile pra atrapalhar a dança.               
(...) As pessoas respeitam essa questão. 

  

A cultura é composta por sistemas simbólicos apreendidos e transformados          

nas práticas sociais, deste modo ela não pode ser compreendida enquanto uma            

coisa dada, anacrônica e estática. A cultura se mantém e se transforma de acordo              

com o que se faz dela, e com a cultura charme não foi diferente. Foi necessário que                 
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o soul sucumbisse para que houvesse espaço para a disco music e a sua evolução               

até o R&B contemporâneo e o new jack swing, de modo que faz-se necessário a               

partir das demandas juvenis a aceitação da incorporação do Hip Hop à Black Music              

e assim o Viaduto segue atualizando-se e voltando-se para um público que não se              

encerre em apenas uma maneira de aproveitar a Black Music. 

Podemos perceber a apropriação do espaço como uma ação política pelo fato            

de que a existência da cultura black representa uma ação de resistência, mesmo             

que isso não apareça nos discursos, pois está presente na forma de construir um              

espaço para cultura negra. O lugar do baile é composto por meio das relações              

afetivas com o espaço e entre as pessoas, do mesmo modo que se apresenta como               

propiciador à manutenção e resignificação das relações que aí se encerram. 

Sobre símbolos e seus respectivos significados é importante mencionar um          

caráter peculiar na pista de dança do baile no Dutão: gestos com as mãos. Na               

relação entre charmeiros e DJs a música é a mediadora principal. No espaço, por              

conter caixas de som que impossibilitam qualquer comunicação verbal, surge a           

necessidade de reinventar a interação entre as pessoas. O famoso aplauso está            

presente diante de alguma fala do DJ que mereça tal sinal de reverência, como              

acontece muito nas festas em que ocorrem as entregas dos prêmios Halley.            

Contudo, mais típico que o aplauso surge o gesto de mostrar o número dois ou três                

com as mãos, que vai se espalhando como uma onda pelo ambiente, para sinalizar              

ao DJ do momento que aquela música já foi tocada em algum momento do Baile,               

dessa forma os números evidenciam sua primeira, segunda ou terceira repetição. A            

repetição pode ocorrer por conta da falta de comunicação entre os DJs que             

assumem momentos diferentes do baile, ou mesmo por distração, já que houve, num             

Baile, uma situação em que um mesmo DJ tocou uma música repetida em sua              

playlist. Essa sinalização é percebida incorporada pelos dançarinos e apreciadores          

mais íntimos do baile, porém raramente o DJ altera a música diante da manifestação              

do público, talvez para evitar a quebra do clima do ambiente, diante dessa postura              

do Dj em algumas situações a pista se esvazia e em outras as pessoas não se                
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importam em dançar mais uma vez a coreografia, ainda mais quando se trata de um               

“hino”  do charme. 15

 

 

O caráter intergeracional do Charme 

 

O Viaduto é um espaço que comporta as transformações da vida humana e             

urbana, evidenciando o que o cantor carioca, Lulu Santos, afirma em sua canção             

“nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia tudo passa tudo sempre                  

passará”. A música serve de pano de fundo para nossa interpretação sobre as             

alterações levadas a cabo no espaço através do tempo das relações contidas nele.             

Os jovens foram chegando e buscando incorporar os aspectos do charme à sua             

identidade, ao passo que construíam sua autoafirmação nessa prática de          

apropriação urbana pela música dentro da Black Music onde o Hip Hop é expressão              

forte, ainda mais dentro do espaço do Dutão que leva o gênero no nome oficial. 

Em suas pesquisas Martins (2004, 2010) e Freire (2017) estruturam muito           

bem a análise da questão geracional dentro do charme ao aprofundarem em suas             

pesquisas as identidades dos charmeiros. Ainda que o foco central de meu estudo             

não seja a busca pela identidade chameira, compreendo que o caráter identitário e             

geracional é relevante quanto à indicação de pistaw acerca das formas de usos,             

ocupações e relações com o espaço no qual se legitima, pois, são cristalizações de              

ações e imaginários sociais acerca da cultura urbana black e charme.  

O que podemos perceber no movimento charmeiro de hoje com a presença            

jovem é um a transformação do caráter político do movimento da Black Music             

iniciado na década de 1970, que ficou conhecido como Movimento Black Rio através             

da citada reportagem de Lena Frias. Um movimento caracterizado tanto pela           

juventude suburbana quanto pela questão racial, pois se tratava em sua maioria da             

projeção de um público negro, que reivindicava os aspectos sociopolíticos de           

afirmação e exaltação dessa cultura negra - da qual a Black Music e o charme               

tornaram-se expressões.  

15 Maneira usual de referirem-se às músicas representativas e mais adoradas do charme. 
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A cor do charme é negra, as pessoas que frequentam o baile carregam na tez               

a marca da melanina e sua afro-brasilidade, a afrodescendência, a inspiração dos            

guetos americanos que viveram o processo de construção da musicalidade muito           

atrelado às suas lutas e conquistas políticas, tal qual o samba e capoeira no Brasil               

ainda que a inspiração para a Black Music não tenha vindo das raízes brasileiras              

senão dos irmãos americanos, num contexto de ebulição da luta racial. Hoje em dia              

ainda existe uma forte ligação com a cultura americana, através das música            

obviamente, mas também na forma de se vestir e portar. O que não é muito               

perceptível é a questão da politização do movimento, seu caráter marcante durante            

o Movimento Black Rio. Ainda assim, isso é inegável do ponto de vista no qual a                

cidade carioca situa-se como um espaço de diversidade num contexto de muito            

preconceito e discriminação racial. O espaço do charme é um espaço           

predominantemente negro, coisa rara na vivência carioca e esse dado torna-se mais            

perceptível, na observação de Nascimento (1980, p.253) sobre a dificuldade do           

negro ser reconhecido nesse país: 

  
a despeito dessa realidade histórica inegável e incontraditável, os africanos          
e seus descendentes nunca foram e nunca são tratados como iguais pelos            
segmentos minoritários brancos que complementam o quadro demográfico        
nacional. Estes têm mantido a exclusividade do poder, do bem-estar e da            
renda nacional. 
 

Portanto o ambiente do Baile Black por mais tênue que seja continua se             

afirmando como possibilitador de identificação e reconhecimento negro, como é          

possível perceber na fala de Jader: 

 
Bem, a união eu diria que é uma questão até mesmo da união dos meus,               
sabe? Como eu tinha mencionado por alto, eu sempre vivi em círculos de             
amizades em que eu sempre fui um dos poucos negros, então chegar e ver              
assim, ter o contato com mais pessoas negras até mudou minha perspectiva            
sobre outras coisas: entender a beleza negra e etc. Então, a partir daquele             
momento em que comecei a frequentar esse ambiente eu pude me unir            
mais e me sentir mais pertencente a esse lugar, sabe? 
 

Além de figurar-se como espaço e símbolo de “resistência” e          

“empoderamento”, como afirma Hatus, frequentador do baile do Viaduto desde 2013: 

 
Conheci o charme num período bem difícil da minha vida, né. Que era o              
término de um relacionamento, o falecimento do meu avô, então eu estava            



64 

com a autoestima muito baixa e aí me apresentaram o Viaduto de            
Madureira. Lá eu comecei a me aceitar mais como pessoa, como negro,            
aceitar minha identidade.Porque lá eu comecei a ver mais pessoas como           
eu, pessoas que não se importavam em usar o cabelo black, aí que entra a               
questão da resistência né. Não se importar, porque a sociedade tem a dizer             
sobre seu cabelo, porque hoje a gente vê pessoas usando tranças né,            
dread, mas a aceitação nem sempre foi assim. Hoje é maior, mas nem             
sempre foi assim né. Sempre teve um preconceito quanto a isso. Lá a gente              
vê pessoas que usam suas roupas desde esporte fino até ao estilo urbano,             
mais despojado, sem nenhum tipo de preconceito. 

 

Podemos perceber através da experiência de Hatus que esse movimento e           

essas espacialidades produzidas entorno do charme se associam ao conceito de           

quilombismo desenvolvido Nascimento (1980) que opera como uma inspiração para          

pessoas, grupos e organizações sociais que procuram alternativas aos padrões          

políticos, sociais e culturais hegemônicos. Para Nascimento, esse ideal exibe-se em           

um contínuo processo de atualização considerando-se o contexto possibilitado pelo          

tempo histórico e pelo espaço geográfico onde está inserido, pois 

 
Percebe-se o ideal quilombista difuso, porém consistente, permeando todos         
os níveis da vida negra e os mais recônditos meandros e refolhos da             
personalidade afro-brasileira. Um ideal forte e denso que via de regra           
permanece reprimido pelas estruturas dominantes, outras vezes é        
sublimado através dos vários mecanismos de defesa fornecidos pelo         
inconsciente individual ou coletivo (NASCIMENTO, 1980: 257) 

 

Quando percebemos que as práticas culturais estão associadas às posições          

sociais das pessoas que as produzem e reproduzem em determinado ambiente e            

que as relações sociais atuais são reflexo das desigualdades socioeconômicas          

resultantes do modelo de vida capitalista podemos compreender o charme como           

uma contracultura, pois se estabeleceu e legitimou através da diferenciação com o            

que se consome e produz na cidade do Rio de Janeiro em contraponto com cultura               

dominante. É possível compreender essa ideia de gosto ou afeição pelo charme e             

pela cultura black como um habitus incorporado (Bourdieu, 2007). Deste modo, as            

práticas sociais e culturais familiares influenciam o comportamento e o apreço do            

jovem na manutenção desse estilo de vida vinculado à cultura charme: 

 
Para isso, convém retornar ao princípio unificador e gerador das práticas, ou            
seja, ao habitus de classe, como forma incorporada da condição de classe e             
dos condicionamentos que ela impõe; portanto, construir a classe objetiva,          
como conjunto de agentes situados em condições homogêneas de         
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existência, impondo condicionamentos homogêneos e produzindo sistemas       
de disposições homogêneas, próprias a engendrar políticas semelhantes,        
além de possuírem um conjunto de propriedades comuns, propriedades         
objetivadas, as vezes, garantidas juridicamente - por exemplo, a posse de           
bens ou poderes - ou incorporadas, tais como os habitus de classe - e, em               
particular, os sistemas de esquemas classificatórios. (Bourdieu, 2007:97) 

 
 

Muitos das e dos jovens que se identificam com a Black Music e que se               

mantém ativos na cultura do charme, tiveram em suas casas e no processo de              

socialização primária o contato com a prática da dança e da música, fazendo que              

isso gerasse identificação e produzisse afetividade, ativando memórias e relações de           

pertencimento, além de um certo senso de historicidade no seu vínculo com o             

charme – mesmo com suas alterações ao largo do tempo. Alguns dos jovens             

costumam frequentar o baile em família, como nos esclarece Jader: 

 
Nesse primeiro baile que eu fui, que foi lá no eu Amo Baile Charme, no               
SESC de Madureira, eu tive uma primeira impressão muito boa. Porque           
você via realmente todo mundo dançando junto, você via jovens, adultos e            
idosos, você via famílias dançando junto e as pessoas, às vezes, tem muito             
uma visão de que o ambiente familiar seja aquele ambiente talvez bem -             
como é que eu poso colocar? - seria uma ambiente em que você talvez não               
conseguisse enxergar tanta diversidade assim e eu achei bem incrível que           
lá no baile você via que tinha famílias assim. Crianças de 4 anos dançando              
junto com os pais e os avós e do lado tinham pessoas homessexuais,             
assim, super afeminadas dançando e estavam todos se respeitando,         
estavam um do lado do outro e não tinha problema quanto a isso e, você via                
também pessoas de todas as cores, então de um modo geral foi uma coisa              
que me impactou de uma maneira muito positiva. 
 

 

assim, durante a pesquisa pude perceber que em bailes realizados no Parque de             

Madureira e do Guto Dj esse lazer em família ocorrem com maior incidência do que               

no Viaduto. Sugiro como evidência dessa situação, o fato de que ambos os bailes              

ocorrem pela tarde e terminam pela noite, geralmente às 22h, diferente do Viaduto             

cujo baile tem início neste horário. Em algumas visitas, principalmente, ao Parque de             

Madureira, pude ver mães com filhos no colo, presos à cangurus para bebês ou no               16

carrinho de bebê, enquanto elas executavam as coreografias. A partir dessas           

rápidas observações, podemos compreender que a relação entre opiniões e práticas           

16 é um termo inventado para referir-se ao porta bebês, longas tiras ou pedaços de pano onde as 
pessoas carregam seus bebês amarrados junto aos seus corpos. 
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que constituem esse estilo de vida familiar-charmeiro corresponde à soma de           

diversas variáveis - entre elas acesso, horário, afetividades - e às práticas            

engendradas pelo habitus de classe. 

No entanto, como o charme é uma expressão cultural urbana e, entendendo            

que a cultura não é estática, interpreto as transformações na Black Music, como a              

inclusão e fortalecimento do Hip Hop nos espaços destinados anteriormente apenas           

ao charme, como resultado desse movimento composto por práticas que se           

atualizam no tempo e espaço, de acordo com os contextos sociais - entendendo             

também que os estilos de vida dos jovens ajudam a pensar sobre a ressignificação              

da vida cotidiana. As transformações que ocorrem no mundo do charme, em            

especial no Dutão, apontam para diferenciação entre práticas, grupos e modos de            

interação social a partir das gerações que podem ser identificadas a partir de             

símbolos, significados e atitudes que marcam uma identidade própria no contexto da            

vida cotidiana. 

O outro lado da relação entre gerações dentro do charme é o conflito gerado               

pela amálgama de outros ritmos difusos nos bailes charmes. O Viaduto de Madureira             

deixou de ser o espaço por excelência “onde se curte o melhor do baile charme”,               

para muitos dos “charmeiros cascudos”, justamente pelo fato de agregar outros           

ritmos durante os baile, entre eles o Hip Hop e o Afrobeat. O Afrobeat é um gênero                 17

musical nascido no continente africano, na década 1960, especificamente no sul da            

Nigéria. É uma combinação musical que envolve yorubá, funk, highlife, jazz e outros             

ritmos misturados com percussão e diferentes estilos vocais, se popularizou por toda            

África durante os anos 1970, em vista de se estabelecer um vínculo com a              

afrodescendência e apreciar ritmos mais ligeiros é o que suponho serem as            

justificativas mais fortes para a incorporação pontual desse gênero nos Bailes           

charme cariocas. Diante desse impasse surge o conselho e a experiência de Rafael: 

  
Ah, pra mim o charmeiro autêntico ele(sic) tem que estar aberto ao charme             
e todas as vertentes do charme também. né. Porque na verdade, o charme             
não é um gênero musical, é um estilo de vida, o gênero mesmo é Rhythm &                
Blues, né!? Então o Rhythm & Blues hoje em dia tá(sic) abarcando o New              
Jack [Swing], afrobeat, várias outras tendências. Então o charmeiro pra mim           

17 Disponível em: 
https://www.obaoba.com.br/musica/noticia/conheca-os-principais-musicos-do-estilo-afrobeat 
Acessado em: 08/02/2019 
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tem que estar aberto a essas tendências também. Porque aí você conhece            
outras pessoas, que gostam de outros estilos e passa a conhecer novas            
coreografias, passa a ampliar seu horizonte.Então o charmeiro autêntico pra          
mim ele tem que estar aberto a todas as possibilidades, é claro sem perder              
as características do charme, da coreografia, do passinho, de tentar manter           
essa essência ao mesmo se abrindo ampliando os horizontes para outras           
possibilidades de dança, de coreografia, dentro do estilo. Bom, pra mim o            
charmeiro autêntico é esse. Sem se limitar, porque o charme é o encontro             
de gerações, né. A galera mais antiga, a galera mais nova quem vem             
curtindo outros estilos também dentro do charme e aí esse campo, todo            
esse universo te abre infinitas possibilidades de dança, de entretenimento,          
etc. E aí o que eu vejo às vezes é que a galera da antiga fica muito presa ao                   
antigo e a galera nova fica muito presa aos novos estilos que estão             
surgindo, então eu acho que isso não é ser o charmeiro autêntico. 

 

Dentro do movimento que envolve a Black Music a discussão sobre o que             

deve ou não ser tocado num baile charme divide opiniões, tanto entre os DJs quanto               

entre o público dos espaços destinados a esse gênero. Geralmente, os pontos de             

vista divergem de acordo com a faixa etária e/ou tempo dentro da cultura charme.  

Os cascudos são mais resistente à ideia de incorporar o Hip Hop e o Afrobeat               

durante os Bailes, por reverenciarem a “essência” da Black Music, assim como            

aquelas pessoas mais velhas que conheceram e/ou entraram no universo do charme            

recentemente (mesmo não sendo cascudos), pois assumem esse mesmo discurso          

de possuírem “alguma lembrança, de épocas antigas, do que é o charme de       

verdade”. Surge, em contrapartida, a vontade de experimentar novos gêneros,          

estilos e músicas dentro do universo charme, levantado por um grupo com uma faixa              

etária majoritariamente jovem, que inclusive abraçou a música Pana, um lançamento           

de 2016, do cantor e compositor nigeriano, Tekno, que ficou conhecida como o hino              

do Afrobeat, dentro de alguns Bailes Charme, como o do Viaduto de Madureira. Em              

quase todos os baile de 2018 pude escutá-la no Dutão e em alguns domingos, nos               

bailes do Parque de Madureira, apreciei que a coreografia é executada,           

predominantemente, por jovens, durantes os bailes de domingo no quiosque Estrela           

do Parque. Mas dentre todos esses posicionamentos o que se pode apreender como             

consenso é que o R&B é sinônimo de Charme, apesar de todas as possíveis              

alterações e inclusões de gêneros musicais. Ademais o charme “não se resume à             

música e/ou gênero musical e sim a atitudes, comportamentos, expressões e           

vivências” que são compreendidas como um movimento cultural, que evidenciado na           

fala de Hatus: 
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Charme pra mim é um movimento cultural de resistência, onde é(sic)           
realizado bailes de charme que rola músicas de R&B, neo soul, mid back,             
new jack e suas vertentes, etc. Ser charmeiro é ser resistente ao que o              
sistema sempre oprimiu os negros de curtir, marginalizando sua música, sua           
cultura, seu modo de se vestir. Não considero charme um estilo musical,            
nem um tipo de dança, mas sim uma festa: um movimento cultural, onde se              
reúnem para dançar diversos movimentos de hip hop, soul, locking, etc. 

 
 

 

Circuitos e Trajetórias do Charme em relação ao Viaduto de Madureira 

  

Nesse subtítulo irei apresentar os circuitos identificados na história do Charme           

carioca, com ênfase no bairro de Madureira e quais trajetórias decorrem desses            

circuitos e/ou o produzem. Ao ter como ponto de partida a observação e a análise do                

Baile Charme no Viaduto identifico que as diferentes trajetórias podem ser           

analisadas como práticas, mediações e mediadores dos processos sociais dentre os           

quais destaco o de apropriação do espaço e da caracterização do Baile Black             

enquanto reduto da cultura negra. Podemos compreender a cultura do chame           

formada por trajetórias que indicam muitos dos seus aspectos fundamentais, a partir            

do movimento que realizam: 
 

Situadas em seus contextos de referência e nos territórios traçados pelos           
percursos individuais e coletivos, essas trajetórias operam como prismas         
pelos quais o mundo urbano vai ganhando forma em suas diferentes           
modulações. São elas, essas trajetórias, que nos orientam nessa         
prospecção de realidades em mutação, abrindo-se a novas questões e          
novas interrogações que vão se colocando nessa “construção exploratória         
do objeto” de que fala Bernard Lepetit. (TELLES, CABANES, 2006, p.16) 

  

O charme, portanto, faz parte de uma cultura urbana que transforma a cena              

de onde se insere, criando territórios por meio das ações socioculturais envolvendo            

as relações com a música, a dança e o lazer, pois: 

 
O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação              
conduzida por um ator signatário (ator que realiza um programa) em           
qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente           
(por exemplo pela representação), o ator territorializa o espaço. Lefebvre          
mostra muito bem como é o mecanismo para passar do espaço ao território:             
“A produção de um espaço, o território nacional, espaço físico, balizado,           
modificado, transformado pelas redes, circuitos e fluxos que aí se instalam:           
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rodovias, canais, estradas de ferro, circuitos comerciais e bancários,         
auto-estradas e rotas aéreas etc.” O território, nessa perspectiva, é um           
espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que por             
conseqüência, revela relações marcadas pelo poder. O espaço é a “prisão           
original”, o território é a prisão que os homens constroem para si.            
(RAFFESTIN, 1993, p.143-144). 

 

Assim, temos como referência desse aspecto sociocultural de movimentação         

e ocupação urbana, por meio do fenômeno da territorialização, a própria história dos             

surgimento dos Bailes Black no Rio de Janeiro, com seu ponto alto em 1976 até sua                

consolidação e reinvenção nos dias de hoje. Esse fluxo ocorre há mais de 35 anos               

nos clubes Vera Cruz, na Abolição; Mackenzie, no Méier; e Disco voador, em             

Marechal Hermes, quando o charme deu indícios de que era um estilo que viria para               

ficar, validando esses espaços como fundamentos de uma cultura chameira que até            

hoje soma adeptos e simpatizantes. Os Bailes que se celebrizaram no imaginário da             

cultura suburbana serviram de inspiração para a criação do Baile do Dutão, que             

atualmente se destaca enquanto principal local físico dedicado à Música Black, no            

Rio de Janeiro. 

Podemos entender essa produção espacial a partir da análise iniciada por           

Certeau (1994) cujo olhar se desloca das estruturas às ações para ler a cidade e sua                

formação socioespacial e cultural. Nesse sentido podemos considerar essas ações          

culturais produzidas pelo charme enquanto narrativas sociais, espaciais, afetivas,         

históricas e culturais. Essas ações transformadoras do espaço que podem ser           

percebidas desde o simples aglomeramento de pessoas em torno de uma caixa de             

som até a estruturação de uma festa em ambiente fechado ou de uma rua, superam               

a noção espacial estruturada e definida através de convenções, documentos, etc.           

Enquanto os mapas apresentam-se como produto acabado que por vezes oculta ou            

ignora os processos dos quais resultaram, os relatos ‒ que descrevem, autorizam e             

criam ‒ são as evidências da prática que “transforma lugares em espaços e espaços              

em lugares” (CERTEAU, 1994:185) num processo contínuo e revolucionário. Assim          

as relações sociais que percebemos na prática de produção dos espaços cariocas            

podem ser interpretadas tanto como ações que inauguram e desmontam, fundam e            

permitem, mas também trituram essas espacialidades. 
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Como exemplo, podemos citar a diversidade do público charmeiro, que não           

se resume, como já comentado, à faixa etária ou ao estilo musical. Existe no              

universo do charme um evento de Black Music Cristã, voltada especialmente para            

um público evangélico: a Festa Crewolada, que ocorre desde 2008 no espaço da             

Quadra do Bangu Atlético Clube. Diego Carreiro Moura, Dj Dee é o responsável por              

idealizar e produzir a festa que se tornou famosa ao longo dos anos, propiciando              18

uma diversão alternativa para um público religioso jovem que muitas vezes, por            

questões de princípios, não participam de outras festas: assim surgiu a Crewolada.            

Sobre a dinâmica do Baile gospel, Thomás, um jovem da igreja batista e             

frequentador assíduo do Baile do Viaduto, teceu algumas considerações: 

 
Eu fui três vezes. A primeira vez que eu fui foi bem divertido até porque foi                
numa quadra aberta e tal, e o pessoal tava dançando (...) foi em 2015 ou               
2016, eu tava no ínicio ainda dess vida do charme. Eu fui com duas amigas               
pra lá e começou o pessoal a dançar algumas coreografias que a gente             
fazia no Viaduto, então, pra mim, sabe (sic), foi normal. Mas foi legal de ver               
como eles respeitam a própria crença em uma parada que normalmente não            
é destina para isso. Porque o baile charme ele não tem fundamentos em             
nenhum tipo de religião, creio eu, pelo menos. Mas lá tem momento no baile              
que eles param e passam uma mensagem, como se fosse uma pregação,            
de 15 minutos também(sic) não é muita coisa. Eles oram antes do baile, no              
meio do baile, entendeu? (...) mas é como se fosse um baile normal. 
 
 

Sobre a diversidade de Bailes e públicos de Charme e Black Music é             

interessante perceber como são construídas as vivências, experiências, narrativas e          

relações das pessoas entre elas, com as músicas e com os territórios. Assim é              

possível que em determinados bailes, que agreguem uma diversidade de          

charmeiros, perceber que existem grupo fazendo coreografias diferentes, é nesse          

sentido que Thomás compartilha sua experiência: 

 
Tem diferença de cultura entre alguns bailes, por exemplo, tem um baile em             
Bangu que é Crewolada - mas esse baile é gospel, é no bangu atlético              
clube. Lá quando toca Seven Days, uma música do Deitrick Haddon, que é             
uma música incrível também, eles fazem uma coreografia que no Viaduto as            
pessoas usam em outra música. Então quando toca Seven Days no Viaduto            
eles não usam essa coreografia. Tem uma coreografia certa pra Seven           
Days, que não é a que o pessoal dança na Crewolada. Então se o pessoal               
da Crewolada for no Viaduto, quando tocar Seven Days eles vão dançar            

18 Disponível em 
https://extra.globo.com/noticias/rio/inspirado-no-Viaduto-de-Madureira-jovem-evangelico-faz-sucesso-
com-evento-de-hip-hop-gospel-em-bangu-18232107.html Acessado em 16 jan. 2019. 
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uma coreografia e o pessoal do Viaduto vai dançar outra. A mesma coisa se              
o pessoal do Viaduto for na Crewolada 
 

 

Quando se estuda a cidade e essas experiências humanas de sociabilidade,           

de entretenimento, de produção dessa cidade ou de uma cultura urbana o            

interessante é perceber as possibilidades de tramas, circuitos e trajetórias que           

envolvem essas vivências e produções. Nessa lógica Magnani (1992) desenvolve os           

conceitos de pedaço, mancha, trajeto e pórtico intencionando compreender as          

fronteiras e recortes socioespaciais, dentro do trabalho etnográfico citadino, visto          

que essas descontinuidades “são produzidas por diferentes modalidades de uso e           

apropriação do espaço que é preciso, justamente, identificar e analisar” (1992:191). 

Assim identifico o charme como movimento promotor dessas espacialidades         

ao circular pela cidade do Rio de Janeiro: um dos pontos de referências, é o Viaduto                

de Madureira, que dentro dessas perspectiva proposta por Magnani (1992), pode ser            

identificado como um “pedaço” por ter uma importância territorial operando como           

“referência concreta, visível e estável” propiciando a formação de uma peculiar rede            

de relações que pode combinar laços de parentesco, vizinhança, procedência,          

amizades e outros vínculos, onde é possível separar, ordenar e classificar a partir de              

códigos compartilhados quem pertence ou não a esse pedaço (1992:193). O Viaduto            

enquanto pedaço fica designado como “resultado de práticas coletivas (entre as           

quais as de lazer) e condição para seu exercício e fruição” (2000:13) e com o               

surgimento do Parque de Madureira criou-se uma “mancha” charmeira no bairro de            

Madureira em decorrência da realidade socioespacial e cultural promovida nessas          

“áreas contíguas do espaço urbano dotadas de equipamentos que marcam seus           

limites e viabilizam - cada qual com sua especificidade, competindo ou           

complementando - uma atividade ou prática predominante.” (2000:19). Percebendo         

que existe a possibilidade de criação de outros eventos envolvendo um circuito            

charmeiro, que não se resume ao bairro de Madureira e muitas vezes extrapola as              

fronteiras da próxima cidade do Rio de Janeiro é preciso compreender a cultura do              

charme como um movimento que produz espacialidades, através dos bailes já           

mencionados, do quais os trajetos das pessoas envolvidas no universo do charme            

operam como “ fluxos no espaço mais abrangente da cidade e no interior das              
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manchas urbanas” (MAGNANI, 2000:21) informando sobre essas práticas culturais e          

espacializantes.  

 

 

Viaduto versus Outros Espaços 
  

Ao nos depararmos com o processo de ocupação do espaço, devemos           

perceber e analisar também os tipos de ocupação e suas formas de legitimação para              

identificar seu impacto no contexto da vida urbana. Existem diversas ocupações           

sendo algumas mais legitimadas social e politicamente em detrimento de outras. A            

ocupação da rua servindo de casa para um mendigo não é legitimada socialmente             

ainda que não haja uma deslegitimação política, a ocupação por uma barraca de             

comidas pode ser legitimada social e politicamente ou sofrer alguma deslegitimação           

política mesmo sendo a primeira validada. A ocupação da calçada para a realização             

da festa foi legitimada socialmente antes de sê-la politicamente. Para que essas            

relações sejam evidenciadas surgem os exemplos analiticos de situaçãos proximas          

na cidade do Rio de Janeiro. Tal qual Certeau (1994) pretendo pensar, para o caso               

do bairro de Madureira e a própria cidade do Rio de Janeiro, a partir do que se faz                  

dela e não propriamente do que se entende por esses lugares - de modo que as                

práticas que a consolidam esses espaços também os tornam compreensível. 

Nesse sentido, o baile do Viaduto de Madureira, ao longo desses 28 anos de              

existência, tem proporcionado outras formas de apropriações espaciais        

evidenciando-se a partir de seu caráter inspirador para a criação e fortalecimento de             

outros movimentos como o Reggae na Kombi, Projeto Social Rio H2K Viaduto de             

Madureira, a CUFA e os diversos eventos culturais de quinta à noite, todos sob o               

Viaduto Negrão de Lima, para além da ocupação do espaço onde aos poucos se              

afama o Charme do Viaduto de Realengo. 

As apropriações do espaço acontecem no Rio de Janeiro de diversas           

maneiras, vimos por exemplo, o Baile enquanto ação cultural que promoveu a            

ressignificação do espaço do Viaduto como empreendimento informal. Contudo, na          

história da cidade, podemos constatar diversos projetos formais de intervenção          

urbana que modificaram significativamente a estrutura da mesma, como a reforma           
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Pereira Passos, que no início do século XX, modificou o perfil do centro da cidade,               

com reforma do porto, a abertura da Avenida Central (atual Avenida Rio branco) e              

grandes marcos arquitetônicos, como o Teatro Municipal, expulsando inclusive os          

moradores da região que foram se assentar em outras partes da cidade, em bairros,              

então, periféricos, como Madureira. Muitos viadutos também foram apropriados, na          

cidade, por diversos usos como: Viaduto da Mangueira, sob o qual existia quiosques             

de comidas, o extinto Viaduto da Perimetral, sob qual funcionava uma tradicional            

feira de antiguidades, o Viaduto Novo de Campo Grande que abriga o Grêmio             

Recreativo Escola de Samba Delírio da Zona Oeste. A partir dessa discussão acerca             

das apropriações e ressignificações do espaço apresentarei os possíveis pontos de           

encontro entre esses lugares bem como suas diferenciações. 

Quando pensamos o espaços e sua (re)produção, não podemos nos deslocar           

da conjuntura socioeconômica e política, na qual estamos inseridos. Ou seja, ao            

pensar a produção do espaço no Rio de Janeiro bem como sua ressignificação o              

faço a partir do entendimento lefebvriano de que a cidade é produto das relações e               

do universo capitalista e isso quer dizer que os espaços são antes de tudo zonas de                

disputas e conflitos mediados pelas relações econômicas que estão postas nessa           

realidade. Dentro desta perspectiva cabe mencionar que o processo de          

mercantilização da cidade tão abordado pelo autor reflete a realidade social           

brasileira especificamente na cidade mundialmente conhecida como maravilhosa.  

Reavivando a ideia de cidade como um campo de disputas, é importante            

mencionar que o Rio de Janeiro “pertence” a grandes elites que dominam sistema de              

transporte, saúde e lazer, assim sendo as transformações e obras decorrentes           

desse processo tinham como objetivo continuar beneficiando apenas uma parte da           

população. Sobre esse ponto convém lembrar as transformações geográficas         

ocorridas na cidade como ponto de interesse para atração de maiores investimentos            

sejam eles públicos ou privados, gerando uma série de consequências que afetam            

também o bairro de Madureira, dentro de um projeto maior onde fica incluído o              

empreendimento da Cidade Olímpica, com uma sucessão de transformações         

políticas, econômicas e urbanas, dentre elas a extinção da Favela Vila das Torres ,             19

19 Disponível em 
https://anovademocracia.com.br/no-67/2903-9633-moradias-serao-derrubadas-por-paes-e-cabral 
Acesso em 16 fev. 2019 
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para construção do Parque de Madureira. Na interpretação dessas transformações          

que visavam dar a Madureira outro status dentro da cidade, o principal objetivo de              

fato era transformar o bairro como um meio de acesso fácil à Barra da Tijuca e                

consolidar os planejamentos que tinham a Barra como beneficiária fundamental de           

todos esses legados, que foram transvestidos de investimentos para uma zona oeste            

marcada pela marginalização – sendo a Barra da Tijuca uma exceção que se             

contrapõe a essa realidade.  

As obras de alargamento do Viaduto Negrão de Lima com a criação do             

sistema de Transporte Rápido por Ônibus (BRT), do qual faz parte o corredor             

transcarioca, estão inseridas nesse contexto. O projeto de construção do Viaduto           

Negrão de Lima, como já foi mencionado, chegou com a proposta de unir e              

reformular as relações entre o bairro de Madureira e seus vizinhos, modificando toda             

a estrutura social e econômica ao seu redor. Nesse contexto as relações de troca              

foram se alterando e também as de circulação, assim, entendo, por comparação,            

que o atual projeto de ampliação do Viaduto intencionou alcançar os mesmos            

padrões ao promover uma nova modalidade de transporte, que reorganiza a           

mobilidade urbana local. Tendo em vista o grande número de pessoas que circulam             

pela área o movimento das práticas cotidianas têm seu sentido alterado por essas             

transformações urbanas, como é o caso da alteração do público no Baile do Viaduto              

que vem diminuindo. Desse modo são evidenciadas algumas disputas presentes no           

campo do bairro entre o Viaduto e o Parque de Madureira, enquanto ambientes             

promotores de lazer através do Baile Charme: atraindo e disputando um público            

diversificado que chega ao bairro por meio dessa nova modalidade de acesso que é              

o BRT, facilitando a conexão de regiões/bairros antes muito distanciadas e/ou com            

difícil acesso à Madureira quando o deslocamento acontecia por meio do sistema de             

transporte costumeiro, a saber trem, van e ônibus. 

Tal como a obra de construção do Viaduto Negrão de Lima que elevou o              

bairro a outro patamar e ao estabelecimento de outras relações entre os moradores             

próximos e a própria relação do bairro com a cidade, podemos notar que essas              

obras do projeto de Cidade Olímpica afetaram o Viaduto, com sua expansão            

alterando o fluxo do Charme no local. O baile que concentrava a maior quantidade              

de amantes do charme em Madureira teve que passar a dividir seu público com              
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outros espaços, como é o caso do Parque de Madureira, que oferece a mesma              

diversão gratuita. Pois, no mesmo momento das transformações espaciais no bairro,           

através de políticas públicas voltadas para a consolidação da cidade dos           

megaeventos ocorre o fenômeno de esvaziamento do Baile do Viaduto de           

Madureira, que tem sua quantidade de público reduzida em relação ao que era             

considerado comum, para um espaço reconhecido como a referência da festa           

charmeira. 

A partir dessas transformações socioespaciais podemos observar uma        

possível explicação para o esvaziamento da festa, que sempre atraiu pessoas dos            

lugares mais diversos da cidade, mesmo quando existia “concorrência” visto que o            

charme faz parte de um mesmo circuito cultural carioca disseminado por muitas            

partes da zona oeste, norte e centro. A exemplo disso temos o Baile Charme Rio               

Antigo, Charme das Pretas, Charme na Pedra do Sal, que acontecem pelo centro;             

na zona norte além dos tradicionais bailes de Madureira e do Mackenzie, no Méier,              

tem evento Eu Amo Baile Charme e o Baile Black Bom (BBB), que circulam por               

diversas regiões e esse ano esteve, em Guadalupe, Madureira, Engenho de Dentro;            

na zona oeste a principal atração se destaca pelo Projeto Charme Total, no Espaço              

Cultural Viaduto de Realengo. 

Ao passo que muitos espaços são disputados pelo valor de uso e de             

mercadoria que possam representar muito outros são esquecidos, ignorados, ou          

mesmo abandonados. Muitas praças, calçadas, parques e equipamentos dos mais          

diversos que se caracterizam por serem espaços de uso comum ou público tem seu              

esvaziamento associado à falta de investimento público e a não ocupação ou seu             

uso incompatível com a finalidade para o qual foi designado e a partir disso gera-se               

o que se considera moral e socialmente usos inapropriados e distanciamento,           

propiciando ignorância e/ou descaso que gera aumento daviolência, marginalização,         

estigmatização, desocupação e inutilização desses espaços e equipamentos, como         

era o caso do Viaduto de Realengo que, segundo DJ Velho, um dos organizadores              

do evento, o espaço servia como ponto para usuários de drogas e teve seu uso               

revitalizado através da música e da dança que a festa proporciona. O charme             

configura-se, para ele, como uma saída dessa perspectiva, instituindo a diversão e o             

lazer como práticas acessíveis aos moradores da região e proximidades. 
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Figura 12 - Baile do Viaduto de Realengo 

 
Fonte: Página Espaço Cultural Viaduto de Realengo (Facebook)        
https://www.facebook.com/viadutoderealengo/photos/a.172020523405176/201977787076116/?type=3
&theater. Acesso out. 2018. 
Autor: Facebook Viaduto de Realengo 
 

Atualmente, o Viaduto de Realengo, que completou seu primeiro ano em           

Dezembro de 2018 legitima-se enquanto espaço de difusão da Cultura Black, na            

zona oeste, seguindo os passos de Madureira. O baile ocorre toda sexta-feira das             

20h às 04h, promovido pela Equipe Charme Total. Segundo DJ Velho, a apropriação             

do espaço promoveu uma revitalização socioespacial, gerando um enriquecimento         

financeiro e cultural para área. Com barracas locais vendendo comidas a preços            

baixos, sem a cobrança de ingresso e com um barbeiro funcionando durante a festa              

é possível perceber que o clima informal, descontraído e acessível gera nas pessoas             

do bairro e das regiões próxima vontade de ir e permanecer no local, que também se                

situa próximo a uma estação de trem, facilitando o acesso, ainda que em sua              

maioria o público seja de pessoas do próprio bairro, diferente da diversidade que             

Madureira abarca. 
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O baile entra em cena 

Em comemoração ao 28º aniversário do Viaduto de Madureira preparou-se          

uma grande festa com dois dias de eventos: sexta dia 18/05/2018 show da Iza com               20

participação dos DJS Célio, Tamy, RV e o residente DJ Michell, comandando a noite              

e no dia 19/05/2018 ocorreu o tradicional Baile no dutão com a premiação do troféu               

Halley. O conhecido “troféu ou prêmio Halley”, foi inspirado em um frequentador            

mais antigo, chamado “Sr. Halley” . Esta premiação foi inaugurada em 2005, no            21

Circo Voador, em Marechal Hermes, e ocorre anualmente nas festas de           

comemoração de aniversário do Dutão para homenagear figuras importantes que          

construíram e continuam a história do Baile Charme e da Black Music. 

Por motivo do aniversário do Dutão lançaram uma promoção de ingresso           

duplo. Sábado dia 19 de Maio aconteceu, como de praxe, o Baile Charme no Dutão               

das 22h às 5h. O charme de sábado foi precedido por um show inédito da cantora                

Iza, sexta a noite, e quem tivesse comprado o ingresso para o show teria direito a                

frequentar o baile de sábado gratuitamente, por se tratar de uma noite especial na              

agenda de Bailes Charme, pela entrega dos prêmios Halley's, que acontecem           

anualmente.  

Na noite de sábado fui acompanhar a entrega dos prêmios. Durante a ida já              

me deparei com o problema da mobilidade urbana, no Rio de Janeiro, tão             

mencionado nas entrevistas como um problema para alguns frequentadores como a           

Maitê que mora em Campo Grande e às vezes precisa sair muito mais cedo para               

enfrentar o trajeto até o Viaduto. Saí de casa e fiquei durante 1h50 no ponto sem                

que passasse qualquer ônibus para Madureira, porém o percurso inverso (ônibus           

que chegavam ao meu bairro vindos de Madureira) estava regular. O inusitado é             

pensar que houve longa lista de promessas de legados das Olimpíadas do Rio,             

sendo a mobilidade urbana um segmento em que a Prefeitura do Rio afirmou             

investir. Dentro das obras voltadas para a recepção dos megaeventos foram           

construídos três corredores do sistema de Transporte Rápido por Ônibus (BRT) ‒            

sendo a via transcarioca importante para o bairro de Madureira ‒, uma linha de              

20Isabela Lima Nascimento,mais conhecida como Iza, é uma cantora, compositora, apresentadora e            
publicitária negra brasileira. Sua fama começou em 2016 após ser contratada pela gravadora Warner              
Music e no mesmo ano gravou, no Viaduto de Madureira, parte do clipe da sua música Pesadão. 
21 http://ViadutodeMadureira.com.br/2016/o-espaco/ acessado em Maio de 2018 
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extensão do metrô e uma linha de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). Mas os desafios               

no transporte urbano, no Rio de Janeiro, estão longe de serem superados,            

principalmente, quanto ao transporte de ônibus onde a situação é ainda pior, visto             

que grande parte dos mais de três milhões e trezentos mil usuários enfrentam             

diariamente o problema da superlotação, irregularidades nos horários,        

engarrafamentos prolongados, insegurança e desconforto. Não obstante a tarifa no          

Rio de Janeiro está entre as dez mais dispendiosas em cidades brasileiras, segundo             

dados Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) . 22

Com o problema da falta de investimentos em transporte rodoviário, somado a            

extinção de linhas na cidade, as vans que anteriormente figuravam como transporte            

alternativo e ilegal foram transformadas em Serviço de Transporte Público Local           

(STPL) surgindo como alternativa para a mobilidade urbana, apesar do sistema de            

transporte ser consolidado, esse processo de regularização é recente. Enquanto          

aguardava no ponto, passaram duas vans que fazem um trajeto similar ao dos             

ônibus que ligam Jardim América a Madureira, porém temendo pela minha           

segurança, não quis utilizar esse tipo de transporte, uma vez que as mesmas             

passavam com luzes internas apagadas com apenas homens em seu interior. A            

questão de ser mulher enquanto pesquisadora afeta diretamente o processo de           

pesquisa, visto que são altíssimo os números de violência contra mulher e vem             

crescendo o casos de violência urbana no Rio de Janeiro . Meu plano de pesquisa              23

foi muitas vezes atrapalhado por essas variáveis. Diante desse problema me vi            

obrigada a voltar à casa e pegar o carro para seguir o trajeto, chegando ao local por                 

volta de 1h da manhã. Tive pouca dificuldade para achar uma vaga, no primeiro              

lugar me cobraram dez reais para estacionar na rua, me recusei e encontrei uma              

vaga gratuita frente a uma outra festa que também acontecia, desta vez na calçada,              

22 Dados recolhidos em reportagem do site da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) 
disposivel em 
https://antp.org.br/noticias/clippings/passagem-de-onibus-no-rio-e-a-10-mais-cara-entre-as-capitais-br
asileiras-aponta-ranking.html acessado em janeiro de 2019 
23 O Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio de Janeiro, realiza pesquisa anual sobre violência 
contra mulher no estado, originando o Dossiê Mulher . Segundo dados apresentados: passaram de 
quatro mil o número de mulheres vítimas de violência sexual no estado do Rio de Janeiro, no 
passado, sendo registrados 11 casos de estupro por dia, ao todo 381 mulheres foram mortas e do 
total, 48,3% dos crimes aconteceram na rua. Meu plano de pesquisa foi atrapalhado por essas 
variáveis. Fonte: http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/uploads/DossieMulher2018.pdf 
acessado em Maio de 2018 
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embaixo do Viaduto, essa opção também é muito usada por muitos dos meus             

interlocutores.  

Ao entrar no Baile me dirigi para próximo ao palco e estava tocando uma              

daquelas músicas que fazem quase todos se jogarem no meio do Baile se deliciando              

com a melodia, empolgando passos de dança e como diria Corello: transando o             

corpo bem devagarinho. Perguntei às pessoas ao redor se sabiam sobre algo da             

premiação e as mesmas falaram que ainda não tinham premiado ninguém, o que             

para mim foi um grande alívio em virtude da vontade de acompanhar tudo, de longe               

avistei Maitê e Sara, duas interlocutoras, que haviam me concedido entrevista, e por             

toda a noite me ative a observá-las. 

Filmei algumas danças enquanto observava a configuração do lugar e o           

arranjo de pessoas pelo espaço. Todos estavam muito animados, a maioria das            

pessoas tinha uma bebida na mão ou um prato das famosas coxinhas, que ali são               

vendidas. Acredito que no começo as meninas tenham ficado um pouco           

desconfortáveis com a minha presença tentando “fazer sala” já que eu tinha ido             

sozinha para o Baile, tentei tranquilizá-las dizendo que as observaria, mas ficaria            

passeando pela festa para fazer vídeos, conversar com as pessoas e observar o             

movimento. Elas ficaram conversando comigo até que tocou uma música daquelas           

que ninguém pode ficar parado e correram para a pista de dança, onde um grupo               

imenso se juntou, esse movimento de volume de pessoas na pista era muito             

alternado e instável. Sabendo que a interação é condição primordial de uma            

pesquisa etnográfica, relembrei, durante meu contato com elas, da experiência          

intersubjetiva mencionada por Lévi-strauss (1974) em que o observador também é           

observado e que sempre causamos uma interferência no campo, sendo esse um            

argumento crucial no combate ao mito da neutralidade científica.  
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Figura 13 - Noite no baile 

 
Fonte: Google Maps https://goo.gl/maps/Sk8aFg6Dh2B2. Acesso mar. 2017. 
Autor: desconhecido 
 
 

O local estava bem escuro com projeções de luzes coloridas e a música se              

confundia por vezes com o som dos motores de ônibus e carros que passavam, no               

entanto, esses sons secundários iam se perdendo ao longo da noite já que as              

playlists tocadas pelos DJ são mais convidativas à imersão no ambiente e em             

determinado momento o volume das caixas de som e seus graves abafam qualquer             

ruído que queira se sobrepor, dificultando inclusive as conversas entre as pessoas,            

dando o sinal de que o momento é mesmo para a dança. Apesar da noite fria,                

acredito que a dança tenha sido um bom aquecimento para boa parte do público que               

ali estava, eu tentava me esconder entre as pilastras do meio do baile tentando              

conciliar um refúgio para frio com um lugar que me proporcionasse uma boa visão              

da festa, mas estava sendo complicado. Segui firme e forte tentando registrar as             

minha anotações no celular e também criar vídeos, entre um passo e outro pelo baile               

eu me arriscava em dançar algumas canções.  

https://goo.gl/maps/Sk8aFg6Dh2B2
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O ambiente é super convidativo, seja pelo ritmo envolvente, pela felicidade           

das pessoas presentes, pela diversão que desponta através de demonstrações de           

sorrisos, pelos erros e acertos na dança ou movimentos espontâneos, seja pelo            

convite direto de uma ou outra pessoa que sai no meio da muvuca se arriscando ou                

dominando os passos da canção do momento. E não há como recusar um convite              

tão cordial, assim eu muitas da vezes me via tropeçando nos meu próprios pés              

enquanto tentava aprender algumas coreografias complicadas durante o Baile.  

Pensando nos convites que recebi me recordo das diversas maneiras          

utilizadas para chamar alguém para dançar, os rituais se alternavam e se coincidiam             

muitas vezes, tinham olhares penetrantes acompanhados de algum gesto corporal          

seja de cabeça ou ombros que consentiam e o jeito era ir dançar, tinha o puxão de                 

amigo ou toque de braços afetuosos, quando pessoas que já se conheciam se viam              

empolgadas por conta de uma ou outra canção e entusiasmadas se aproximavam            

com toques para irem dançar, tinham convite verbais, onde ficava bem clara e             

explícita a intenção em dançar com alguém e logo a resposta também era muito              

evidente, tinham os casais que se abraçavam e tentavam uns passos grudadinhos.            

O convite e suas formas variam sempre no grau e intensidade da intimidade e do               

clima gerado pela canção que toca.  

Sobre ser mulher pesquisadora, como mencionado anteriormente, afetar        

diretamente a pesquisa afirmo que no sentido de se fazer etnografia em uma festa              

noturna, onde as situações de assédio e desrespeito contra mulheres são comuns,            

como resultado da cultura machista sob a qual vivemos, pude experienciar situações            

diferentes das quais vivenciei em outro ambientes festivos e de lazer. O interesse             

demonstrado pelo homens era muito sutil, que se aproximavam sem tocar,           

perguntando se podiam conversar, evidenciando que o ambiente do charme é           

realmente formado por um habitus construído a partir da imagem de que o ambiente              

é “familiar, tranquilo, de paz, respeitoso” . 24

A festa mudava de clima de acordo com o DJ que comandava o momento da               

festa e os espaços eram ocupados de acordo com os ritmos, muitos casais se              

encontravam nas laterais do espaço e o centro do Baile, em frente ao palco, mudava               

24 Palavras presentes durante as entrevistas, que qualificaram o baile charme de maneira geral e 
generalizada. 
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sua organização repentinamente, quando o DJ tocava Hip Hop com ritmos           

acelerados os homens comandavam o espaço em pouca quantidade, numa faixa           

etária que compreendia jovens entre aproximadamente 17 a 30 anos, na vez do R&B              

e New Jack Swing os jovens seguiam sendo a maioria, porém com a presença de               

muitas mulheres, acredito que era o momento de maior presença de pessoas na             

pistas. Quando tocavam os clássicos as pessoas mais velhas que por vezes ficavam             

dançando nos cantos iam para o meio da pista e se misturavam entre os jovens.               

Apesar de hoje o Viaduto de Madureira ser mais frequentados por jovens aos             

sábados, podemos notar a presença de pessoas mais velhas, a questão da            

interação geracional é muito presente seja nas festas, seja na forma como as             

pessoas tiveram contato com o Baile, muitas vezes é herança familiar, passada de             

mães e pais para filhas e filhos. 

A noite de premiação contou a com a presença dos Djs mais famosos no              

meio da Black Music: os quatro residentes, DJ Michell (Black Music), Guto DJ             

(Clássicos), DJ Emekay (R&B), Fernandinho DJ (Flashback) além do homenageado          

da noite, que recebeu o Troféu Haley pelo trabalho e dedicação de longa data ao               

charme DJ Loopy (clássicos do charme). O espaço estava cheio porém menos que             

no dia anterior, o que pode ser verificado através de relatos de frequentadores e de               

fotos.  

O esvaziamento do baile do Viaduto de Madureira é um fenômeno           

preocupante na história do Baile, sendo um problema evidenciado durante a           

pesquisa pelos professores e se tratando também de uma preocupação de meus            

interlocutores. O professor de dança Eduardo Gonçalves, falou sobre essa aflição           

após um aulão aberto, sugerindo que a história e o movimento charme precisa da              

dedicação da participação de todas as pessoas que admiram e curtem as aulas e o               

Baile Charme, quando na ocasião convidou todas as pessoas que participaram da            

aula a chamarem seus conhecidos e curtirem a noite daquele sábado no Dutão, para              

isso disponibilizou cortesia à todos que fizeram essa aula e mencionou algumas das             

promoções, como atrativos para chamar a atenção do possível público.  

Muitas hipóteses foram levantadas durante minhas idas a campo: a crise           

econômica que estamos enfrentando e vem mudando as nossas formas de consumo            

e de lazer, o que gera um possível esvaziamento para os bailes que vem              
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acontecendo recentemente. Apesar disso, outras variáveis foram sendo analisadas,         

como a mudança do estilo musical, enfocando mais no Hip Hop que acaba             

transformando o público do espaço, como apareceu em algumas entrevistas:          

atraindo a presença de mais jovens na festa e distanciando os mais velhos que              

estão em busca dos clássicos do charme, isso também pode afetar a assiduidade             

dos frequentadores. Somente após algum tempo, frequentando o baile do Dutão e            

outros espaços alternativos que ofertavam o charme como lazer, e a partir dos             

esclarecimentos feitos pelo contato com os interlocutores entrevistados, pude         

constatar que esse fenômeno do esvaziamento deve-se à diversificação de acesso a            

outros espaços próximos que oferecem o charme como lazer. 

A título de exemplo apresento o Parque de Madureira como espaço de            

disputa do público, visto que antes da existência deste parque o Viaduto era o              

ambiente consolidado do Charme em Madureira. Apesar da existência dos bailes na            

Central Única das Favelas (CUFA), no SESC e o Baile do Guto Dj, as pessoas               

tradicionalmente se reuniam para ir ao Viaduto no sábado, um ritual que durava mais              

de 10 ou 20 anos para algumas delas. No entanto, a oferta gratuita de Charme que                

se consolidou ao longo dos anos no Parque concentrando-se na quinta e domingo             

fez dispersar parte desse público, pela questão da música e de outras facilidades             

que o parque proporciona, como o horário e a gratuidade. 

O Viaduto de Madureira continua sendo em parte do imaginário social o            

espaço por excelência do Charme, ainda que que no âmbito do vivido o Viaduto              

tenha aparentado um público menor do que o de costume. A fama se mantém,              

sendo ainda o espaço de Charme escolhido para ser apresentado em gravações de             

programas e matérias jornalísticas televisivas, o lugar que aparece nos discursos           

das pessoas que recomendam o charme, etc.  

O surgimento e alargamento do acesso a outros espaços, a crise econômica,            

a variação do estilo musical, são apenas pistas possíveis para a compreensão do             

processo de esvaziamento do baile. No entanto, essa questão não pôde ser            

aprofundada ao longo desses dois anos de pesquisa, dada a complexidade desse            

fenômeno, sendo necessária uma etnografia do esvaziamento para dar conta de           

aprofundar analiticamente a problemática. Não obstante, sugiro como principal         

hipótese, que justificaria essa ocorrência, o surgimento e a legitimação de outros            
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espaços, como verifica-se com o Parque de Madureira: quiosques oferecendo          

gratuitamente uma opção de lazer envolvendo a Black Music, promovendo          

especialmente o Charme tradicional, para um público amplo e variado, num local de             

fácil acesso e em horários que facilitem a mobilidade urbana, por se alcançável para              

a maior parte da população, pois ocorre onde há maior opção de uso de diversas               

modalidades de transporte público e concentração de pontos finais de linhas           

rodoviárias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O objetivo dessa dissertação foi apresentar e compreender a transformação          

do espaço urbano do Viaduto de Madureira a partir de seus usos e das relações               

sociais estabelecidas no contexto do Baile Charme e do bairro, com ênfase no             

caráter étnico-racial, representativo tanto no espaço quanto nessas relações raciais.          

Durante o processo de pesquisa foi possível constatar que a ressignificação do            

espaço como consequência do uso com a finalidade de lazer bem como sua             

apropriação foram possíveis de formas diversas, iniciadas pela ocupação cotidiana          

de um grupo de amigos e consolidadas pelo interesse culturais da população que             

participa semanalmente dos bailes aos sábados; além de comerciais, através da           

direção que formalizou o reconhecimento do atual Espaço Cultural Rio Hip Hop            

Charme, que além de promover o Baile Black, mantém a estrutura através de outras              

parcerias e festas no espaço. Do mesmo modo que essas interferências com uma             

clara marca étnica, podem ser lidas como meio de resistência política e cultural,             

ainda que não o aparente diretamente. 

O Baile Charme no contexto do Viaduto de Madureira se exibe por meio do              

encontro entre a continuidade e a ruptura histórico-cultural, com inconsistência e           

fluidez, aspectos característicos da contemporaneidade, justamente por       

salvaguardar o antigo embora propicie espaços de construção para um novo           

movimento, seguindo e reinventando a festa da Black Music. Desse modo, por ser             

um fenômeno local que persiste no tempo e espaço de transformações           

socioculturais e políticas não poderia ser diferente que sua atualização se           

conectasse com as ideias de que a história étnica e racial do Brasil exibe              

continuidade e mudança, tal qual propôs Sansone (2004:249). “Certas dimensões          

das relações étnico-raciais e da produção cultural negra são tenazmente locais”           

(op.cit), portanto, o charme mesmo com toda influência afro-americana se reinventou           

no subúrbio carioca e fez da festa Black uma celebração carioca com aspectos             

únicos. 

Através dessa pesquisa foi possível perceber e constatar como as relações           

sociais e culturais tem a capacidade de alterar a forma e os usos espaciais              

pré-determinados caracterizando novas formas de sociabilidade, ligadas ao afeto, à          
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memória, à música a partir de uma identidade cultural urbana gerando um            

sentimento de pertencimento. Compreendi que as apropriações de caráter cultural          

tendem a ser reconhecidas e legitimadas socialmente e politicamente - quando vão            

de encontro a esses interesses - por essa razão foi sancionada pela Prefeitura a lei               

de reconhecimento do local, houve a criação e ocupação de novos espaços, como o              

Viaduto de Realengo e o reconhecimento do charme enquanto Patrimônio Imaterial. 

Reconhecendo que a vida cotidiana é circunscrita no entrelaçamento entre o           

que é dado e o que é construído, pude observar em que medida as transformações               

desse espaço serviram à população e quem que medida serviram ao Projeto de             

Cidade Maravilhosa. Concatenando diversas ações que conformam a história         

construída no Baile Black e no espaço do Viaduto, envolvendo não somente a             

Cultura Black, mas também a multiplicidade de eventos que o Viaduto abarca,            

sabendo-se da existência da CUFA, da COMLURB e de feiras/movimentos culturais           

nesse mesmo espaço, alargado pelas obras urbanas do corredor do BRT           

transcarioca, que permitiram uma ampliação desses usos, principalmente pelos         

camelôs e pelas barracas de comida que se concentram nas calçadas e oferecem             

pagodes ao vivo como entretenimento gratuito. 

 Encarei o espaço da cidade como um espaço ampliado de disputas políticas,            

culturais, sociohistóricas e em suma econômica, assim desloquei meu olhar para o            

bairro de Madureira a partir dessas relações de disputas em que as narrativas             

culturais, institucionais e políticas se entrecruzam para forjar a história cotidiana do            

local, do vivido e do que se pretende viver e contar. 

Entendo que a produção do espaço é fundamental à reprodução das relações            

de produção e manutenção do capitalismo, pois se há uma produção da cidade e              

das relações que nela se estabelecessem isso se deve ao caráter histórico de             

produção e reprodução da própria vida humana que é social (LEFEBVRE, 2011:52).            

Portanto, as transformações que rompem com essas lógicas político-capitalistas são          

possibilitadas através de práticas culturais e socioespaciais do que se vivencia,           

sendo traduzida no contexto de Madureira através da música e da cultura black.             

Nesse sentido, reafirmo que essas experiências socioculturais inicialmente operam         

como sinalizações de transformações pontuais da lógica capitalista do espaço.  
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Partindo da noção que encara o lugar como espaço de criação com            

influências globalizantes sobre o local/particular a partir da relação humana; e a            

cultura como um conjunto de sistema de significações, compartilhado entre as           

pessoas, que opera sobre determinado contexto a partir das peculiaridades que           

fundam essa cultura, podemos compreender esse movimento cultural não apenas          

como fim, capaz de encerrar num local suas marcas, mas como meio, ou melhor              

dizendo, como proposta de ação cultural por meio do “processo de criação ou             

organização das condições necessárias para que as pessoas e grupos inventem           

seus próprios fins no universo da cultura” (TEIXEIRA COELHO, 1997, p.32), bem            

como possibilidade de promoção de cultura e de resistência de um movimento que             

se iniciou na perspectiva de fundar uma identidade/cultura negra que hoje           

representa tanto a defesa e quanto a perpetuação desse movimento inicial. 
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