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De ponto em ponto, 
Assim que dizem que se faz! 

Criaturas tornam-se criadores. 
 

E depois, dos pontos em ponto... 
Pronto. 

Criadores tornam-se criaturas! 
 

E assim, vai... 
Assim, vamos... 

De pronto em ponto  
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RESUMO 

PATRIMÔNIO PULSANTE: MANIFESTAÇÕES SOCIAIS E A APROPRIAÇÃO SIMBÓLICA 

DO PATRIMÔNIO CULTURAL NA ÁREA CENTRAL CARIOCA 

O objetivo desta tese é investigar e problematizar a complexa relação entre o patrimônio 

cultural e as manifestações sociais no processo histórico de conservação do patrimônio cultural 

da área urbana histórica da cidade do Rio de Janeiro, enquanto centralidade, desde o período 

de redemocratização política do Brasil até os dias atuais. Pretende-se associar historicamente 

as apropriações dos bens culturais edificados às manifestações sociais e suas consequentes 

depredações populares e salvaguardas governamentais. Investigando, através destes vieses, o 

processo de representatividade social, consolidação simbólica e reafirmação do poder do 

patrimônio cultural da região. O trabalho tem como objetivo específico identificar o papel 

desempenhado pelo patrimônio cultural para a conformação do território nas manifestações 

sociais, enquanto propulsor ou articulador destas. E, dialeticamente, perceber de que modo as 

depredações ou ações de apropriação evidenciam e/ou legitimam aquele bem enquanto 

patrimônio a ser preservado e sua representação para aquela sociedade. Distinguir e entender 

por que determinada edificação ou ambiente urbano tem poder simbólico impregnado capaz de 

catalisar concentrações sociais. Proteger ou preservar o patrimônio cultural utilizando cercas e 

grades durante as grandes manifestações é a melhor forma de prevenir depredações? Ou ao 

distanciar, afastar ou retirar o patrimônio do campo relacional afetivo (físico e visual) dos 

cidadãos, estaremos também esvaziando-o de significações e, com isto, dificultando o seu 

entendimento como bem a ser preservado e não depredado? São estas algumas das questões 

que reforçam a inquietação de investigar os motivos da persistência histórica das manifestações 

sociais no Rio de Janeiro em pontos específicos da cidade. O objeto empírico da pesquisa, o 

patrimônio cultural da área central da cidade do Rio de Janeiro, será debatido por meio das 

apropriações sociais e medidas de prevenção de danos adotadas durante as manifestações, 

sejam elas: culturais (carnaval, eventos festivos) ou políticas (protestos). Questionando as 

imposições formais enquanto medidas de salvaguarda em relação ao bem público. Discutindo, 

assim, seu valor simbólico e seu poder de aglutinação e dispersão. Recorre-se ao conceito de 

ancoragem e objetivação como estratégia metodológica, entendendo que os acontecimentos 

históricos, manifestações, apropriações, repressões ou simbolismos são ações espontâneas que 

colaboram para constituir representações no presente. Evidenciadas por recortes de jornais, 

fotografias e crônicas, livros, além de pesquisa documental pelo IPHAN, INEPAC e IRPH, serão 

importantes mecanismos de reflexão sobre os atores, as trocas, formas, processo e o tempo, 
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fundamentais nas discussões da memória urbana. Toma-se como hipótese a seguinte indagação: 

Será que é preciso que haja depredação para que haja uma salvaguarda? As depredações ou 

ausência de salvaguardas efetivas podem indicar ainda que aquele bem não representa valor 

reconhecido que justifique sua permanência para aquela parcela da sociedade e, portanto, 

“pode” se deteriorar, ou cabendo um debate a respeito de seu realojamento, destruição ou 

reformulação. Adota-se o sentido de manifestação como ativismo, visando expressar 

publicamente ideias, considerando a influência do espaço nas transformações impostas à e pela 

sociedade. E trata-se como máscaras os elementos de ocultação e explicitações de ideais, 

significações e representações, ou depredativas ou de salvaguardas. 

Palavras-chave: patrimônio cultural; depredação patrimonial; morfologia urbana; 

manifestações sociais cariocas; 
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ABSTRACT 

PULSANT HERITAGE: SOCIAL MANIFESTATIONS AND THE SYMBOLIC APPROPRIATION 

OF CULTURAL HERITAGE IN THE CENTRAL CARIOCA AREA 

The objective of this thesis is to investigate and problematize the complex relationship between 

cultural heritage and social manifestations in the historical process of conservation of cultural 

heritage in the historic urban area of the city of Rio de Janeiro, as a centrality, from the period 

of political redemocratization in Brazil to the present day. It is intended to historically associate 

the appropriations of built cultural assets with social manifestations and their consequent 

popular depredations and governmental safeguards. Investigating, through these biases, the 

process of social representation, symbolic consolidation and reaffirmation of the power of the 

region's cultural heritage. The work has the specific objective to identify the role played by 

cultural heritage in shaping the territory in social manifestations, as a driver or articulator of 

these. And, dialectically, to understand how the depredations or appropriation actions evidence 

and/or legitimize that property as a heritage to be preserved and its representation for that 

society. Distinguish and understand why a given building or urban environment has impregnated 

symbolic power capable of catalyzing social concentrations. Is protecting or preserving cultural 

heritage using fences during large demonstrations the best way to prevent depredations? Or by 

distancing or removing the heritage from the affective relational field (physical and visual) of the 

citizens, are we also emptying it of meanings and, with this, making it difficult for its 

understanding as a good to be preserved and not depredated? These are some of the questions 

that reinforce the concern to investigate the reasons for historical persistence of social 

manifestations in Rio de Janeiro in specific points of the city. The empirical object of the 

research, the cultural heritage of the central area of the city of Rio de Janeiro, will be debated 

through social appropriations and damage prevention measures adopted during the 

demonstrations, whether they are: cultural (carnival, festive events) or political (protests). 

Questioning formal impositions as safeguard measures in relation to the public good. Thus, 

discussing its symbolic value and its power of agglutination and dispersion. The concept of 

anchoring and objectification is used as a methodological strategy, understanding that historical 

events, manifestations, appropriations, repressions or symbolism are spontaneous actions that 

collaborate to constitute representations in the present. Evidenced by newspaper clippings, 

photographs and chronicles, books, in addition to documentary research by IPHAN, INEPAC and 

IRPH, they will be important mechanisms for reflection on the actors, exchanges, forms, process 

and time, fundamental in the discussions of urban memory. It is hypothesized that depredation, 



33 
 

seen as a mechanism for judging the value of a cultural heritage, is a way of recognizing the 

heritage significance and its values to be confronted or reinforced. It may also indicate that this 

good does not represent a recognized value that justifies its permanence for that portion of 

society and, therefore, "may" deteriorate, or there is a debate about its relocation, destruction 

or reformulation. The sense of manifestation is adopted as activism, aiming to publicly express 

ideas, considering the influence of space on the transformations imposed on and by society. And 

the elements of concealment and explanations of ideals, meanings and representations, either 

predatory or safeguards, are treated as masks. 

Keywords: cultural heritage; depredation of assets; urban morphology; Rio social 

manifestations. 
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INTRODUÇÃO  

“Romper com o passado não significa abolir sua memória nem destruir seus 

monumentos, mas conservar tanto uma quanto outros em movimento 

dialético que, de forma simultânea, assume e ultrapassa seu sentido histórico 

original, integrando-o em novo estrato semântico” (CHOAY, 2001. p.113). 

O patrimônio cultural está em evidência nos debates sociais e urbanos, seja por seu 

reconhecimento como um elemento articulador do espaço e do tempo, seja pelos valores 

atribuídos pela sociedade a ele, ou, ainda, pelos constantes atos de vandalismo e depredações 

que têm sido direcionados para ele tal qual as medidas de prevenção de danos adotadas pelos 

governos. O bem cultural edificado é entendido, aqui, como elemento do tempo presente 

estruturante da cidade contemporânea, tratado não só como impulsionador das memórias dos 

tempos transcorridos, mas também como representação formal e do espírito e vivências do 

lugar. Compreendido, ainda, como elemento cujas significações são capazes de dialogar e até 

direcionar ações no presente e contribuir para a consolidação do senso de identidade, memória, 

pertencimento, liberdade e diversidade no futuro. Neste sentido, são intrínsecos a ele alguns 

dos relevantes fatores para a reafirmação da autenticidade social. 

O objetivo dessa tese é investigar o papel da complexa relação do patrimônio cultural e as 

manifestações sociais no processo histórico de/para conservação dos bens culturais edificados 

na área urbana histórica, enquanto centralidade da cidade do Rio de Janeiro (SISSON 2008). 

Busca-se problematizar a relação das manifestações sociais com as formas urbanas patrimoniais 

enquanto meios de ressignificação e propagação de seu caráter simbólico, desde o período de 

redemocratização política do Brasil, pós 1985, até os dias atuais.  

Pretende-se associar historicamente os bens culturais edificados, na área central da cidade do 

Rio de Janeiro, às manifestações sociais realizadas e suas consequentes apropriações, 

depredações e medidas de prevenção de danos governamentais. Para que, através destes 

vieses, investigue-se o processo de apropriação social, juízos de valores, formulação de 

simbolismos e reafirmação do poder do patrimônio cultural da região. Analisando, portanto, o 

papel do patrimônio cultural edificado como propulsor e/ou articulador das manifestações 

sociais. Ou ainda, destacá-los enquanto ícones do poder político dominante a serem 

combatidos, atingidos ou direcionadas as reivindicações da sociedade.  

O interesse pelo tema das manifestações sociais é notório a partir de uma série de publicações 

recentes a respeito das manifestações sociais. No entanto, essa tese acrescenta ao debate o 

papel estruturador do patrimônio nessa relação social e formal. A reunião de autores e artigos 
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que pensam o Brasil e o mundo no livro "Cidades Rebeldes: Passe livre e as manifestações que 

tomaram as ruas do Brasil" (Maricato, 2013), lançado em meio aos rescaldos dos movimentos, 

em julho, tinha como desafio analisar os movimentos ainda em curso. Esta coletânea organizada 

por Maricato tem grande relevância por tratar de questões e atos que ainda não tinham 

explícitas suas motivações objetivas e subjetivas, mas já ocupavam massivamente as cidades. 

Autores, imprensa, acadêmicos e políticos encontravam-se atônitos com as chamadas "Marchas 

de Junho". Esta obra e uma série de outras subsequentes, que abordam as manifestações sociais 

sem tratar da questão do patrimônio cultural, endossam o desafio aqui proposto de se investigar 

o papel dialético das manifestações sociais em relação ao patrimônio, no que tange à 

formulação de análises de um processo ainda não tratado diretamente. 

A atualidade do tema evidencia-se a partir dos debates acalorados sobre o papel simbólico do 

patrimônio cultural na cidade, muitas vezes após depredações. Conforme se pode observar nas 

diversas cidades do mundo em recentes protestos antirracistas, mesmo durante período de 

recomendação para isolamento social, em decorrência da pandemia do Corona vírus, e mesmo 

pelo cercamento da Casa Branca, nos Estados Unidos, durante as eleições americanas em 2020. 

Monumentos em homenagem a figuras ilustres, em sua maioria brancos com um passado 

escravista, têm sido alvos de críticas à sua permanência nas vias públicas, uma vez que são 

representações opressoras a uma parcela populacional. Esta ótica tem, de alguma forma, 

desencadeado um combate ou uma tentativa de eliminação destas estátuas por manifestantes.  

Adota-se o sentido de manifestação como ativismo e apropriação da sociedade por uma causa, 

visando expressar publicamente ideias, bem como se considera a influência do espaço nas 

transformações impostas à e pela sociedade. Tratando-se como máscaras os elementos de 

ocultação e explicitação de ideais, significações e representações, ou depredativas ou de 

salvaguardas. Segundo Moscovici (2013), as representações sociais teriam como forte 

característica o senso comum coletivo, uma vez que buscam analisar: 

“(...) aqueles modos de pensamentos que a vida cotidiana sustenta e que são 
historicamente mantidos por mais ou menos longos períodos; modos de 
pensamentos aplicados a objetos diretamente socializados, mas que, de 
maneira cognitiva e discursiva, as coletividades são continuamente 
orientadas a reconstruir nas relações de sentido aplicado à realidade e a si 
mesmo” (MOSCOVICI, 2013. p. 208). 

Eventos festivos que antecedem depredações a bens culturais tombados, como ocorrido no 

Paço Imperial, em 2016, e as medidas de salvaguarda adotadas para os carnavais e protestos 

políticos dos últimos anos, por exemplo, reforçam a relevância temática e serão aqui abordadas. 



36 
 

Ou mesmo atos simbólicos ancorados no passado de uma edificação destacam a vivacidade 

destas edificações na vida social urbana, como féretros e homenagens em escadarias, Edson 

Luís, 1968, e Marielle, 2018; faixas, repressão e ocupação dos bens, tal qual pichações e quebra-

quebras, subsequentes abraços coletivos, ou reunião de cidadãos para reafirmar a importância 

de preservação de um monumento ou edificação.  

Serão tratadas, também, as multifacetadas manifestações sociais nas ruas da área central do Rio 

de Janeiro que se constituem a partir do processo histórico de outras manifestações no Brasil. 

Não somente a questão temática desta mobilização, aumento das passagens do transporte 

público, é recorrente em nossa história e os quebra-quebras sinalizados como prejuízos pelas 

empresas, como também a atuação da juventude ou dos estudantes enquanto protagonistas 

dos atos. Pode-se compará-la com grandes manifestações anteriores na história carioca, como 

no início e meados do século XX, quando se lutava pelo melhor funcionamento de transportes 

de massa1 (RAMOS, 2015). 

Os eventos de grandes concentrações populacionais, ou “eventos de massa”, são muitas vezes 

taxados como grandes ameaças ao patrimônio. Contudo, podem ser vistos como oportunidade 

para otimizar a comunicação do patrimônio com a população, atrelando vivências atuais a 

história do bem, e, portanto, podem constituir uma importante ferramenta para a educação 

patrimonial efetiva como, também, um sensível ponto de ressignificação e consequentemente 

mecanismo de preservação patrimonial. “A multidão ou a massa, é definida tendo como 

referência o homem médio, a qualidade da pessoa comum, que ocupa cada vez mais os espaços 

e tende a predominar na sociedade” (OLIVEIRA, 2002). 

Esta tese tem como objetivo específico identificar o papel desempenhado pela apropriação do 

patrimônio cultural para a conformação do território nas manifestações sociais e a atribuição de 

valores aos bens culturais nesses eventos. E, dialeticamente, perceber de que modo as 

depredações ou ações de apropriação positivas evidenciam e/ou legitimam aquele bem 

enquanto patrimônio a ser preservado e sua representação significativa para aquela sociedade. 

Identificar e entender por que uma determinada edificação ou ambiente urbano tem poder 

simbólico impregnado capaz de catalisar grandes concentrações sociais. Proteger ou preservar 

o patrimônio cultural utilizando tapumes e cercas e grades durante as grandes manifestações 

ou eventos com alta concentração de cidadãos é a melhor forma de prevenir depredações? Ou 

 
1 Um breve histórico sobre as manifestações sociais de 1879, 1901, 1987 e 2013, será traçado a fim de 
evidenciar divergências e buscando reforçar o poder simbólico da área central. 
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ao distanciar, afastar ou retirar o patrimônio do campo relacional afetivo (físico e visual) dos 

cidadãos não se está também esvaziando-o de significações e, com isso, dificultando o seu 

entendimento como bem a ser preservado e, portanto, não depredado? Sendo estas algumas 

das questões que reforçam a inquietação de investigar os motivos da persistência histórica das 

manifestações sociais no Rio de Janeiro em determinados pontos específicos da cidade. A área 

central, por exemplo, apresentada dualmente enquanto centro histórico e centro de negócios, 

é impactada por múltiplos agentes em um processo de atribuição de valores diversos a seus 

bens.   

Explicitar que depredações às edificações patrimoniais geram custos públicos de reparação, 

contudo também despertam na população o senso de pertencimento e a necessidade de 

reafirmar a representatividade e relevância daquele bem a ser transmitido às gerações futuras. 

Discute-se aqui a possibilidade de apropriação do patrimônio cultural, não o enxergando como 

elemento intocável, mas evidenciando a necessidade de preservação do bem através da 

educação e de iniciativas que reforcem a sua relevância artística, cultural, histórica, social e 

econômica. Compreender o centro histórico da cidade do Rio de Janeiro não como um museu 

interativo a céu aberto, mas como um lugar repleto de compreensões que reforçam o vínculo, 

por aproximação ou repulsa, com a população. 

Atrelar, assim, a vivência contemporânea do edifício e seus entendimentos e possibilidades 

positivas e negativas. A compreensão prática do conceito da vitalidade, no sentido de Lynch, 

estimulada por políticas públicas de apropriação das áreas urbanas é fundamental para propiciar 

a sua ocupação permanente por parte da população e não enquanto evento transitório. “Para 

se transformar um local em um ambiente vital lendo-o como meio adequado para a vida, é 

necessário reunir características que proporcionam melhor condição de habitar o espaço” 

(LYNCH, 1981). 

O objeto empírico da pesquisa, o patrimônio cultural da área central da cidade do Rio de Janeiro, 

será debatido por meio das apropriações sociais e de prevenção de danos adotadas durante as 

manifestações sociais, sejam elas: culturais (carnaval, eventos festivos) ou políticas (protestos), 

questionando as imposições formais enquanto medidas de salvaguarda das autoridades dos 

órgãos responsáveis, em relação ao bem público. Por que os movimentos sociais massivos têm 

sido vistos como ameaças à integridade física e não como oportunidade fomentadora da 

conscientização e educação patrimonial? Discutindo assim seu valor simbólico e as 

características que constituem seu poder de aglutinação e dispersão.  
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Tendo este estudo como eixo estruturador as modificações urbanas, sociais e políticas impostas 

à cidade e sua população, evidenciando os conflitos, contradições e inter-relações, sob a ótica 

de seus agentes modeladores, desencadeados a partir desta imposição formal. Compreender 

enquanto conjunto a sociedade, o espaço, o patrimônio cultural e suas interações como 

fundamentais para a conformação do território das manifestações sociais da cidade do Rio de 

Janeiro do início do século XIX até os dias atuais. 

A atual área central carioca corresponde ao núcleo urbano original até o século XIX, onde se 

concentra grande parte do patrimônio urbanístico da cidade do Rio de Janeiro. Essa área abriga 

marcos construídos referenciais da cidade, do Estado e do país. O reconhecimento de alguns 

desses elementos como patrimônio cultural ocorreu em diferentes momentos, de acordo com 

a noção de patrimônio então prevalente, conforme Sampaio (2016), gerando na população 

também diferentes interações de reconhecimento e negação destes marcos, entendidos como 

bens a serem mantidos ou não para a sociedade vigente.  

A segregação espacial e a estratificação social fomentam uma série de revoltas sociais 

características do processo histórico da cidade do Rio de Janeiro, conforme estudado em Ramos 

(2015), como ponto de partida para a presente tese.  Desta maneira, integram-se: padrão e 

processo, forma e função, espaço e tempo, conforme ressalta Maurício de Abreu (1987).  

"Espaço e sociedade precisam ser analisados conjuntamente para que a 
complementaridade entre processo e forma fique evidente. Isso implica, de 
um lado, estudar como, numa sociedade historicamente determinada, o 
espaço urbano é elaborado, ou seja, como os processos que têm lugar nas 
cidades determinam uma forma espacial. Por outro lado, implica também 
estudar a essência das formas, ou seja, o papel por elas desempenhado nos 
diversos momentos porque passa a sociedade no tempo" (ABREU, 1987). 

Os bens culturais devem ser entendidos, não como elementos tangentes ou cenários das 

manifestações, mas como primordiais para a atração e realização destas concentrações sociais 

e também para a própria formação social. Aprofundar a importância desta vivência: edificação 

e população, para a construção do conceito de "locus", enquanto espaço impregnado (ROSSI, 

2001) e para consolidação da imagem da cidade.  

Ao conferir cotidianidade ou mesmo atualidade ao bem cultural, desatrelando-o, por vezes, de 

um passado inerte e longínquo, dialogando com os elementos que compõem a formação social 

vigente, reforça-se o senso de pertencimento e sua necessidade de perpetuação, ressaltando 

sua importância constituidora da sociedade atual.  
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Considera-se fundamental que estes bens sejam vistos, por toda a população, não somente pelo 

seu valor material, mas por sua importância artística e histórica, e, sobretudo, pelos valores a 

eles atribuídos por aquela sociedade. E se ainda assim iniciativas radicais, mesmo que pontuais, 

recorrerem ao vandalismo como ferramenta de oposição de seu valor, na verdade, estarão 

fazendo uso deste mecanismo destrutivo para questionar a sua permanência e simbolismo. Por 

esses atos de vandalismo, talvez, parcela da população em protesto busque esvaziar esta 

potencialidade de comunicação dos bens, ainda que, desta maneira, elevando e multiplicando 

a discussão possam gerar, por outro lado, um reforço de sua importância e valor. 

É preciso entender as questões formais e tipológicas, e principalmente simbólicas, que envolvem 

a configuração do espaço urbano construído. O espaço entendido para além de um cenário ou 

contexto onde as ações sociais se desenrolam. Essa representação enquanto imagem do poder 

pode contribuir como impulsionador para que determinados movimentos se intensifiquem ou 

mesmo surjam em determinadas localidades. É preciso imprimir o papel ativo que a memória 

do lugar, do patrimônio e no próprio urbanismo, exerce nas manifestações urbanas. 

É importante reaproximar das edificações a população, como meio de reforçar os simbolismos 

culturais. Ainda que este contato, em um primeiro instante, possa gerar algum dano ao 

patrimônio, é preciso entender que esta prática ocorrerá enquanto os vínculos urbanos não 

forem (re)estabelecidos na cidade.  

Entende-se a necessidade de debater as significações simbólicas que, atreladas aos bens 

patrimoniais, podem funcionar como promotoras da sua preservação ou desencadear atos e 

reações sociais que ameaçam a sua perpetuação na cidade. O processo de análise do valor é, 

deste modo, determinante para a compreensão das ações preventivas e reações depredativas, 

e vice-versa, que podem incidir nos bens culturais.  

“O conceito de valor é compreendido como um conjunto de características ou qualidades 

percebidas em bens culturais por indivíduos ou grupos de indivíduos, atribuídos de acordo com 

os contextos socioculturais, modificando-se ao longo do tempo” (COELHO, 2018). O tipo de valor 

atribuído às construções da preexistência pautou as formas de se relacionar com elas, ainda que 

o valor de uso tenha predominado, por muito tempo. Torna-se obsoleto pensar que os bens 

culturais possuem valores fixos e traz o reconhecimento de que estes são construções sociais no 

tempo e lugar (MASON, 2002; CASTRIOTA, 2015). 

Este trabalho dedica-se, ainda, a discutir o papel dos atores individuais ou coletivos na 

formulação de valores e atribuição dos mesmos aos edifícios, mas, sobretudo, nas ações reativas 
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de confronto e conflitos entre estes agentes e os órgãos e setores responsáveis pela 

preservação. Evidenciar que é na atribuição de valor de grupos de manifestantes que se 

encontram riscos em potencial de danos aos bens, para discutir formas eficazes de gestão de 

conflitos e potencializar as apropriações e ressignificações positivas, no lugar de depredações. 

Faz-se necessário apreender as inúmeras possibilidades de valores atribuídos aos bens, pelos 

mais diversos atores, não cabendo a figura dos especialistas, somente, este papel, ainda que 

sejam essenciais para a preservação dos bens. 

Em relação ao patrimônio cultural, convém destacar a adoção nesta tese do uso do termo 

preservação mais do que conservação. Na segunda metade do século XX, surge a aplicação 

estratégica da conservação preventiva de bens culturais como forma de garantir a conservação 

dos acervos móveis e, posteriormente, evitar a perda do valor dos bens culturais, que 

gradativamente têm se adaptado a edifícios, também. É importante destacar essa perspectiva 

como uma espécie de controle do ambiente, além da análise do contexto e uma atuação mais 

efetiva nas possíveis causas dos possíveis problemas. Esse entendimento permite, desta 

maneira, significativa transformação na abordagem em relação ao patrimônio cultural.  

Estes bens culturais figuram na cidade como marcas de sua história, representações de um 

contexto social, mas, também, são afirmações espaciais do tempo e da sociedade, se 

relacionando com os comportamentos sociais, evidenciando memórias. As edificações 

institucionais, enquanto bens culturais tombados, seja a Alerj, o Paço Imperial ou a Câmara 

Municipal, contribuem para reafirmar o civismo nas cidades e o caráter das ruas como Fórum 

de debates sociais e políticos. 

O arquiteto Norberg-Schulz busca na filosofia grega uma reflexão sobre o conceito de lugar. Para 

os gregos, cada lugar era regido por um deus, “genius loci”2, ou o espírito do lugar. Os homens, 

a princípio, não conceberam os deuses como divindades zeladoras de toda a raça humana; pelo 

contrário, acreditavam que cada divindade pertencesse a um determinado povo e localidade. 

Nas religiões que vinculam o povo firmemente ao lugar, as divindades parecem ter em comum 

as características do lugar, conferindo sua personalidade a este. Seus poderes não extrapolam 

os arredores de seu domicílio particular; recompensam e protegem o seu próprio povo, mas 

fazem mal aos estrangeiros3. 

 
2 Genius loci é um conceito romano, do latim, que significa Espírito do lugar. Segundo os gregos cada ser 
“independente” tinha o seu genius, o seu espírito-guardião, que dava vida às pessoas e aos lugares, os acompanhava 
desde o nascimento até a morte e determinava as suas características e essência. (Paulys Realencyclopedie der 
Classischen Altertumswissenschaft, s/d. Apud. NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci. Op. cit.) 
3 TUAN, Yi-fu. Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. Tradução: Lívia de Oliveira. São Paulo: Difel, 1983. 
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Na realidade, este procedimento é uma tentativa de “antropomorfizar” o espaço, isto é, 

transformar o espaço “selvagem” em um lugar. Para o homem religioso, o espaço não é 

homogêneo, ele apresenta rupturas. Sendo assim, as sociedades antigas compreendiam o 

espaço qualificando-o nessas duas formas: o primeiro é o território habitado, é o mundo, o 

nosso mundo, é conhecido e sagrado (Cosmos); e o segundo, o espaço indeterminado que cerca 

o primeiro, é um outro mundo, desconhecido e profano, é o Caos, habitado por figuras estranhas 

e monstros. Nenhum “Mundo” pode nascer do Caos da homogeneidade e da relatividade do 

espaço profano. Conferindo um caráter ao lugar, através do “genius loci”, o homem colocava-se 

em posição central no universo. Este exercício não era mais do que a repetição de um ato 

primordial: trabalhando a terra desconhecida, realiza novamente o ato dos deuses que 

organizaram o Caos, dando-lhe uma estrutura, formas e normas, interpretando-o para nele 

poder habitar. 

Norberg-Schulz afirma que o lugar é mais do que uma localização geográfica, ou seja, mais do 

que um simples espaço. “O lugar é a concreta manifestação do habitar humano”4. O autor 

coloca que o mundo como lugar é constituído por elementos que transmitem significados. Em 

sua insatisfação na busca por uma definição sobre o que é o lugar, ele vai novamente à filosofia, 

mais precisamente ao filósofo existencialista Heidegger5. Este declara que o homem para ser 

capaz de habitar sobre a terra deve tomar consciência que habita entre dois mundos 

dicotômicos, o céu e a terra. 

O homem habita entre esses dois mundos completamente opostos, o primeiro tangível e 

acessível, o segundo não-tangível e inacessível. Mas para Norberg-Schulz, o habitar significa 

muito mais do que o abrigo, habitar é sinônimo do que ele chama de suporte existencial. O 

suporte existencial (que segundo ele seria o objetivo da arquitetura) é conferido ao homem 

através da relação entre este e o seu meio por intermédio da percepção e do simbolismo. O 

autor introduz o conceito de espaço existencial, que “não é um termo lógico-matemático, mas 

compreende as relações básicas entre o homem e o seu meio”6; o “Genius Loci”, dividido em 

dois elementos complementares: o espaço (a terra) e o caráter (o céu), o que ele entende, 

respectivamente, como a orientação e a identificação. Somente através destes dois elementos 

é que o homem terá o seu “suporte existencial”, ou seja, o seu Lugar sobre a terra é construído, 

o Caos é transformado em Cosmos. Na realidade, o arquiteto baseia-se na definição adotada 

 
4 NORBERG-SCHULZ, Christian. Op. cit., p. 6. 
5 HEIDEGGER, Martin. “Language”. In: Poetry, language, thought. 1971, p. 97-99. Apud NORBERG-SCHULZ, 
Christian. Op. cit., p. 10. 
6 Idem 
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por Heidegger, para quem “O modo no qual você está e eu estou, o modo no qual nós humanos 

estamos sobre a terra, é habitar”7. 

“Nós temos usado a palavra ‘habitar’ para indicar a relação total homem-
meio. […] Quando o homem habita, ele está simultaneamente locado no 
espaço e exposto a um certo caráter ambiental. As duas funções psicológicas 
envolvidas, podem ser chamadas “orientação” e  

“identificação”. Para ganhar o suporte existencial o homem tem que ser capaz 
de orientar-se; ele tem que saber onde ele está. Mas também ele tem que 
identificar-se com o meio, isto é, ele tem que saber como ele está num certo 
lugar”8. 

Recorre-se, novamente, a Bourdieu em sua análise do poder simbólico enquanto esse poder 

invisível que só pode ser exercido contando com a cumplicidade daqueles que a ele estão 

sujeitos ou mesmo daqueles que o exercem, sendo este poder plenamente reconhecido pelos 

agentes envolvidos. A arte, a religião, a língua e por que não a arquitetura tratadas como 

estruturas estruturantes e sendo citadas como “modus operandi”9, designando uma maneira 

de agir, operar ou executar uma determinada atividade seguindo os mesmos procedimentos e 

padrões nos processos. 

O poder simbólico funcionando de forma velada, invisível e agindo na construção de uma 

realidade que passava a ser reconhecida como legítima. Aparecendo a violência simbólica como 

responsável pela dominação de uma classe sobre a outra (BOURDIEU, 2003). Uma vez que os 

sistemas simbólicos são produzidos por um corpo de especialistas e mais especificamente por 

um campo de produção autônomo, passam a figurar como uma dimensão do progresso da 

divisão do trabalho social, deste modo, da divisão das classes. Mesmo que o Governo não possa 

ser encarado como detentor do poder simbólico, pode-se considerar que o mesmo tenha 

consciência e faça uso deste poder, pelo menos naquela sociedade referida (a carioca do início 

do século XIX).  

Sendo assim, as construções institucionais, formalmente empoderadas, por suas ordens 

arquitetônicas e concepção, ainda que lancem mão de justificativas estéticas, buscam afirmar-

se no espaço enquanto representação de uma classe social abastada e dominante naquela 

região central. Não só pelo arrasamento da estrutura formal e social antes existente, mas 

sobretudo quando se criam normas e códigos de postura que determinavam como se relacionar 

com aquela nova representatividade urbana. Fatos evidentes nos atuais patrimônios culturais 

 
7 HEIDEGGER, Martin. Op. cit., 97-99. Apud NORBERG-SCHULZ, Christian. Op. cit., p. 10. 
8 NORBERG-SCHULZ, Christian. Op. cit., p. 19. 
9 Expressão do latim que significa modo de operação. 
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atrelados ao uso político, na Avenida Rio Branco, Palácio Pedro Ernesto, e na Rua Primeiro de 

Março, Palácio Tiradentes e o Paço Imperial, com essa função impregnada. 

Portanto, entende-se que o poder simbólico é um poder quase mágico que permite obter o 

equivalente daquilo que é obtido pela força física ou econômica e só se exerce se for 

reconhecido, o que significa que ele, quando passa despercebido, acaba sendo ignorado. Desse 

modo, o poder simbólico é uma forma irreconhecível e legitimada. 

Tal qual defendido por Rossa (2015), concebe-se o patrimônio como um passado ativo, uma 

herança do passado que requer gestão permanente. O patrimônio pode ser considerado, 

portanto, um dos ativos10 da cidade contemporânea. Nesse sentido, defende-se a compreensão 

da cidade como bem cultural, nos moldes dos argumentos de Meneses (2006), que a concebe 

como um artefato socialmente apropriado em três dimensões, intimamente imbricadas, que 

atuam solidariamente: a dimensão do artefato, já que a urbanização é um produto próprio da 

sociedade; a dimensão do campo de forças, em cujo espaço se desenvolvem tensões e conflitos 

na economia, na política, na vida social, nos processos culturais etc. e, finalmente, a dimensão 

das significações, que dotam de sentido e inteligibilidade o espaço.  

“Tratando-se de uma construção social, o patrimônio cultural vem sendo 
problematizado em abordagens cada vez mais interdisciplinares, em paralelo 
à expansão do universo de objetos patrimoniais, inicialmente circunscrita a 
monumentos excepcionais e atualmente abrangendo bens culturais singelos 
e imateriais” (MENESES, 2006; CASTRIOTA, 2009; CHOAY, 2011).  

A forma de apropriação de espaços é mais do que uma questão meramente estética, trata-se 

de um entendimento complexo acerca da ambiência dos conjuntos urbanos. Diagnosticar a 

formação da segunda maior cidade brasileira implica entender as rupturas, imposições, 

problemas sociais enquanto bagagens urbanas, mas, também, falar em melhorias e em 

progresso. É preciso atinar para a dualidade das políticas urbano-sociais aplicadas à sociedade. 

E ainda analisar um transcurso histórico das manifestações sociais e suas apropriações, por 

depredação ou valorização, e as medidas institucionais de salvaguarda. Relatar o caráter desses 

eventos e a forma de enfrentamento policial e das autoridades frente a eles, considera-se 

relevante. 

Tem-se como hipótese que a depredação, enquanto mecanismo de juízo de valor de um 

patrimônio cultural, é uma forma de reconhecer a significância patrimonial e seus valores a 

 
10 A tradução do original em inglês “asset”, como ativo, ou bem, como no campo da economia, usada por Rojas (1999). O termo é usado no campo 

do patrimônio cultural, como bens culturais, ou cultural assets. ROJAS, Eduardo. Old Cities, New Assets: Preserving Latin American‘s Urban Heritage. 

Washington: Inter-American Development Bank, 1999. 



44 
 

serem confrontados ou reforçados. Além de poder ser visto como uma demonstração de que 

aquele bem não representa valor reconhecido que justifique a sua permanência para aquela 

parcela da sociedade e, portanto, “pode” se deteriorar, ou cabendo um debate a respeito de 

seu realojamento, destruição ou reformulação. Será que é preciso que haja depredação para 

que haja salvaguarda? 

No estudo da relação entre as formas urbanas e as manifestações sociais e suas apropriações 

espaciais é imprescindível recorrer às noções de morfologia urbana, entendendo os conceitos 

implícitos em patrimônio e detalhando as questões sociais, objetivando a compreensão formal, 

mas, especialmente, olhar para a assimilação das mesmas pela sociedade, dando a devida 

importância ao valor simbólico do patrimônio. 

Nos últimos anos, o mundo, e principalmente, as grandes cidades têm impactado uma série 

crescente de ocupações da cidade integradas, sobretudo, por jovens embasados por ideais 

políticos democráticos, reforçados talvez pelas redes virtuais de informação. Podem ser 

considerados antecedentes desta luta os ideais iluministas, que pregam a razão, historicamente 

nos séculos XVII e XVIII; uma mentalidade diferenciada que vê o homem no centro das 

transformações, não tendo mais o divino como centro.  

Na Revolução Francesa de 1789 os burgueses, diretamente influenciados por estas ideias de 

Liberdade, Igualdade e Fraternidade, caminham favoráveis à tomada e derrubada da Bastilha e 

do poder da França através da ocupação territorial. A razão para a aplicação deste exemplo 

supremo do movimento social francês está diretamente ligada à indagação sobre a existência 

de espaços portadores de valores, assimilados ou gerados a partir de apropriações, e que 

possuem a capacidade de agregar ou dispersar massas. Mas também cabe aqui a discussão 

sobre o vandalismo e o campo de preservação do patrimônio, na França, e suas deriváveis no 

mundo.  

“A propósito dessas medidas, poder-se-ia parafrasear o famoso depoimento 
de Vasari sobre a destruição de monumentos antigos promovida na Idade 
Média: ‘Aquilo não se fez por ódio às artes, mas para insultar e destruir os 
deuses pagãos’. Um historiador dos nossos tempos disse-o de outra maneira: 
‘Muito mais que vândalas, as depredações [da Revolução] são cívicas e 
patrióticas'. Os monumentos demolidos, danificados ou desfigurados sob as 
ordens ou com o consentimento dos comitês revolucionários o são na medida 
em que simbolizam poderes e valores execrados, encarnados pelo clero, pela 
monarquia e pelos senhores feudais: manifestação de repúdio a um conjunto 
de bens cuja incorporação conspurcaria o patrimônio nacional impingindo-
lhe emblemas de uma ordem finda” (CHOAY, 2001. p. 108). 
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Muitas foram as medidas imediatas para a proteção do patrimônio nacionalizado desde o 

começo da Revolução, as quais derivam de uma conservação que Choay chama de primária ou 

preventiva. “Por oposição, chamo de secundária ou reacional uma conservação cujos 

procedimentos mais metódicos, mais finos, efetivos e bem argumentados, foram elaborados 

para enfrentar o vandalismo ideológico que causou estragos a partir de 1792.” (CHOAY, 

Françoise. 2001. p.106) 

No entanto, se faz necessário compreender e diferenciar o vandalismo ideológico das outras 

formas de destruição do patrimônio histórico, que se originaram com a Revolução e em paralelo 

à conservação primária. O vandalismo ideológico relacionado a ordens do Estado revolucionário 

não deve ser confundido com as destruições que resultaram de atos privados, atrelados às ações 

que visam puramente à economia. Atribui-se os atos privados de vandalismo em geral, “ao 

cortejo tradicional dos desvios que acompanham os períodos de guerras e de agitação social: 

roubos, pilhagens, depredações, ditados pela violência, pela concupiscência, tornados possíveis 

pelo vácuo jurídico” (CHOAY, Françoise. 2001. p. 106).  

“Existe, porém, uma outra forma de degradação privada do patrimônio, ainda 
mais perversa considerando que é levada a efeito dentro da mais plena 
legalidade. Assim, por toda a França, nas cidades e no campo, aqueles que 
adquiriram bens nacionais puderam, impunemente, para lotear o terreno ou 
para converter em materiais de construção, destruir alguns dos mais 
prestigiosos monumentos o que aconteceu com a abadia de Cluny é 
testemunha da longevidade desse comportamento” (CHOAY, Françoise. 
2001. p. 107). 

As manifestações sociais devem ser entendidas como uma prática socioespacial dos habitantes, 

principalmente, das grandes cidades. As formas dialogando no espaço urbano com as práticas 

sociais. O mesmo cenário vibrante de comemorações de títulos, carnavais e atos artísticos e que 

acolhe, também, desfiles militares, marchas de resistência, performances, funerais e decisões 

políticas. Pode-se talvez afirmar que o poder simbólico enquanto instrumento de dominação 

(Boudieu, 2003) foi utilizado na capital Fluminense desde o início de sua remodelação, há pouco 

mais de um século.  

Em um contexto de imposições formais e políticas, a cidade do Rio de Janeiro sofre grandes 

rupturas desde a chegada da família real portuguesa e uma série de medidas impostas à 

sociedade, o desmonte do Castelo, e seguindo com intensas transformações na forma-aparência 

da área central com as Reformas Urbanas. Surgida do desmonte parcial e depois integral de 

parte da história da fundação da cidade do Rio de Janeiro, cidade colonial e Morro do Castelo, a 

Avenida Central, boulevard carioca, estreou já com arrasamento de moradias e lugares 
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popularmente simbólicos, controle de costumes e acesso a partes da cidade, aumentos de tarifa 

de transporte público, como o bonde, e obrigatoriedade de atos (vacinação da varíola) públicos 

que se espalharam pela cidade, e acabaram por gerar revoltas sociais populares.  

Neste sentido, justifica-se recorrer à memória das manifestações sociais em seus registros 

documentais enquanto reações a imposições e repressões políticas, observando a repercussão 

do lugar na vida da cidade e da cidade no lugar, para entender o significado da sua 

representação. Resgatando, assim, a memória de uma cidade, mas, sobretudo de um povo que 

atravessou intensas modificações em relativo pouco tempo, encontrando-se em ebulição social. 

Ressaltando a relevância da composição do eixo linear de grande escala como palco fomentador 

de uma sociedade que precisava se afirmar, mas, sobretudo, de um centro histórico que sofreu 

uma série de intervenções formais urbanas, a partir de um amplo controle morfológico urbano, 

para se enquadrar em um padrão tipológico mundial. O Rio de Janeiro, de cidade colonial à 

capital federal e posteriormente polo cultural/turístico do país, teve que aprender a absorver e 

responder bem às grandes e seguidas intervenções urbanas e sociais feitas na cidade, visando 

refletir sinais de progresso do país.  

A ambiência das grandes cidades, entendida através da sucessão de tipologias na evolução 

histórica de seus centros, representa não somente uma imagem do passado, mas, acima de 

tudo, a associação de lugares e experiências. Neste processo de transformações da forma-

aparência (ABREU, Maurício. 1987), algumas se impõem ao tempo e são assimiladas como 

espaços de pertencimento, pelo reconhecimento de seu valor pela sociedade e/ou pelas 

afirmações das autoridades. Há vitalidade implícita, muitas vezes, no tecido que relaciona os 

elementos arquitetônicos que a propiciaram. 

Buscar nos aspectos morfológicos o entendimento de questões: cidade, morfologia (urbana) e 

imagem (de cidade). Ao falar sobre este conceito, não se pode considerar a morfologia como 

realidade autônoma, que encontrasse em si mesma sua própria natureza e atributos. Assim, 

quer se trate de padrões gerais de organização do espaço, quer de elementos pontuais que o 

mobilizam, é preciso ir além do puro nível empírico, visual (MENESES, 1996, p.148).  

A morfologia urbana pode ser entendida como o estudo das formas urbanas associadas ao seu 

conteúdo e processos formadores (PEREIRA, 2007). Na mesma perspectiva, Assen de Oliveira 

(1992) registra que a verificação da morfologia permite a apreensão da estrutura formal, das 

permanências e alterações, identifica os tipos de mudanças e delimita os processos e relações 

na localidade. A morfologia urbana é condicionada e, ao mesmo tempo, condiciona as formas 
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de desenvolvimento espacial. Considerados como constantes por Lamas (2000), é através do 

modo como se estruturam e se organizam os elementos morfológicos que se estabelece uma 

comunicação estética por sua arquitetura. O mesmo autor ainda diz que os elementos 

morfológicos são “aqueles que constituem as unidades ou partes físicas, que, associadas e 

estruturadas constituem a forma” (LAMAS, 2000, p.46).   

Consciente de que a sociedade urbana era o caminho para a humanidade, Henri Lefebvre, crítico 

ativo da sociedade capitalista, publicou como manifesto, em Paris (1968), o livro "O direito à 

cidade". A cidade vista como forma superior do direito. “A individualização na sociedade” e a 

liberdade vistas como direitos do cidadão urbano. “Deve ser garantido o direito à vida urbana - 

transformada e renovada”. (LEFEBVRE, 1968, p. 154-155). O caráter complexo dos movimentos 

sociais atuais transborda em diversos debates sobre: as grandes mídias e as redes sociais, o 

próprio direito à cidade, os problemas urbanos, a criminalização das manifestações e seus 

conteúdos (quem foi às ruas? Por quê?). O estopim das "Marchas de Junho", o Movimento Passe 

Livre, São Paulo (MPL-SP), que justamente abre o livro "Cidades Rebeldes", é interpretado não 

como um fato novo, mas tendo como base a histórica luta contra o aumento das passagens, as 

condições urbanas e o direito de ir e vir, ultrapassando-as. 

O direito à cidade, entendido sob três óticas principais: a gestão democrática da urbe, o exercício 

pleno da cidadania e a propriedade enquanto função social são os aspectos que levam a ver a 

maneira com que os morros, estradas, espaços públicos têm sido ocupados: 

desordenadamente. Marcados pela desigualdade social muitos lutam para garantir a sua 

inclusão, mesmo que ilegal, na cidade. Esta leitura recrudesceu e instigou, ainda mais, meu 

interesse no campo do urbanismo antropológico. A cidade vista como meio central de 

organização, através de suas políticas, das funções sociais, garantindo o direito de seus cidadãos 

a uma cidade, também, funcional, autossustentável. Onde o saneamento urbano, sua 

infraestrutura global, o transporte, os serviços públicos, trabalho, a moradia e mesmo o lazer 

estejam marcados, priorizados em suas conformações. Visão esta definida pelo Estatuto da 

Cidade, em seu 2º artigo, para a comunidade presente e futuras gerações. Este seria o real papel 

da política urbana. Perceber os mecanismos capazes de correlacionar a interface público x 

privado: as vias, os espaços públicos e os parcelamentos e transições, entre outros, são 

fundamentais (PANERAI, 2006). 

O Estado percebido como o lugar do pecado e a sociedade o lugar da virtude parece uma simples 

analogia, distanciada das massas sociais. No entanto, em sua aplicação prática gera uma 

descrença nos agentes públicos, ou mesmo o enfraquecimento do sistema de construção 
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pública. “Daí a frase tantas vezes pronunciada, “todos os políticos são iguais” – leia-se 

“corruptos”. Esta construção aposta no declínio da vida pública. A esfera pública se fragilizou e, 

ao mesmo tempo, ganharam força narrativas tão simplórias quanto perigosas, como a do 

locutor que – dedo em riste – aponta reiteradamente para o agente público que supõe 

corrompido sem jamais mencionar o agente privado que o corrompeu” (ROVATI, 2010).   

O produto apresentado será o trabalho analítico de uma produção inédita, escrita e imagética, 

associando o caráter objetivo e subjetivo dos movimentos sociais às edificações patrimoniais. 

Agregando entrelaçamentos de memória das manifestações e apropriações populares e 

repressões de autoridades a atos presentes, que sejam capazes de recontar a consolidação 

urbana da área central. 

Dialogar com os autores cujas produções dissertam sobre formas urbanas, patrimônio cultural, 

história urbana e questões sociais é a grande virtude deste trabalho, que pretende evidenciar as 

inter-relações entre estes campos no tempo, não setorizando as análises, mas buscando 

paralelos e coexistências. 

A pesquisa revela sua pertinência ao apresentar uma abordagem diferenciada da trajetória 

histórico-social da área central da cidade do Rio de Janeiro, focando no papel desempenhado 

pelas formas urbanas patrimoniais como elementos articuladores das ações sociais e 

manifestações ocorridas na região, e vice-versa, confrontando com os movimentos ocorridos 

em um passado não tão distante da cidade, e também em grande(s) cidade(s) do mundo.  

Diversos trabalhos acadêmicos e artigos científicos já foram publicados sobre o assunto 

voltados, prioritariamente, para o patrimônio construído e a história da formação da cidade, a 

partir da expansão territorial e da compreensão política do papel do urbanismo. Muito se 

relatou sobre os principais eixos da área central ou com foco em regiões de grande importância 

patrimonial, ou mesmo das transformações espaciais ocorridas no território para a configuração 

da cidade atual. O presente estudo busca aprofundar-se em um viés ainda pouco explorado 

deste tema: a vocação aglomeradora ou dispersora de massas provocada por certas 

conformações espaciais e, ou patrimoniais da cidade, e suas resultantes. Traz ainda uma 

importante contribuição no sentido de discutir o papel das depredações e salvaguardas 

enquanto mecanismos de confirmação do poder simbólico daquela edificação, a ser combatido 

ou reafirmado. Indo além ao tratar o papel dialético na memória urbana das manifestações 

sociais enquanto ressignificadores do patrimônio, tanto reforçando o caráter representativo 

quanto propiciando o seu esvaziamento.    
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Explicitando imagens dos danos e cercamentos, e demonstrações afetivas à bens culturais 

edificados do Rio de Janeiro, nas grandes concentrações de massa populacional, objetiva-se 

discutir não só a eficiência das medidas de preservação por grades, tapumes e efetivo policial, 

como desenvolver uma revisão gráfica que permitam melhor compreender e explicitar a 

capacidade de mobilização depreciativa da população quando tem seus direitos cerceados, ou 

para atos de reafirmação de um bem. Além disso, torna possível demonstrar o papel 

desempenhado pelo arquiteto e urbanista, pela concepção formal, e dos governos nas medidas 

de salvaguarda, enquanto fomentadores políticos, na história das apropriações sociais da 

cidade. Esses paralelos poderão servir como instrumento de estudo da ambiência urbana, das 

reações a formas políticas edificadas e monumentais não receptivas e representativas da 

população, e como critérios de projetos arquitetônicos e urbanos para a educação patrimonial, 

visando preservar o bem de vândalos pontuais, sem tratar as massas como depredadores em 

potencial. 

Os recentes investimentos para cercar as edificações e os bens culturais em atos sociais, sejam 

eles políticos ou apropriações culturais (como o carnaval), atribui certa culpa às grandes 

manifestações pelas depredações à cidade. Existe uma solução prévia adotada na cidade de 

vedar os patrimônios, por meio de grades, tapumes ou cercas, quando se tratar de atos sociais 

na rua. O que em uma análise preliminar apontaria para um futuro esvaziamento simbólico, na 

vivência urbana destes atos, enfraquecendo na memória da cidade o contato entre edificação e 

manifesto da sociedade. Fato este que poderia, sim, também culminar na temida depredação 

patrimonial. 

Recorre-se ao conceito de ancoragem e objetivação (Moscovici, 2013) como estratégia 

metodológica, entendendo que os acontecimentos históricos, manifestações, apropriações, 

repressões ou simbolismos são ações espontâneas que colaboram para a constituição de 

representações presente. Através de recortes de jornais, fotografias e crônicas, livros, além de 

pesquisa documental pelo Iphan, Inepac e IRPH serão importantes meios de reflexão sobre os 

atores, as trocas, formas, processo e o tempo, fatores fundamentais nas discussões da memória 

urbana.  

“[...] as representações possuem duas funções: elas convencionam os 
objetos, pessoas ou acontecimentos que encontram. Elas lhe dão uma forma 
definitiva, as localizam em uma determinada categoria e gradualmente as 
colocam como modelo de determinado tipo, distinto e partilhado de 
pessoas... assim, nós passamos a afirmar que a terra é redonda, associamos 
comunismo com cor vermelha, inflação com o decréscimo do valor do 
dinheiro. Elas, as representações são prescritivas, isto é, elas se impõem 
sobre nós com uma força irresistível. Essa força é uma combinação de uma 
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estrutura que está presente antes mesmo que nós comecemos a pensar e de 
uma tradição que decreta o que deve ser pensado” (MOSCOVICI, 2013).  

O primeiro capítulo traz uma revisão de literatura sobre as noções de valores, ao longo do 

tempo e por diversos autores, assim como discorre, ainda que brevemente, sobre o patrimônio 

enquanto conceito e suas aplicabilidades e especificidades. Definições como a de preservação e 

monumentos são também base para a compreensão dos debates neste capítulo.  

Recorre-se a Paris de 1789, na Revolução Francesa, como o fio condutor da narrativa a respeito 

das manifestações sociais que acarretaram em depredações a monumentos urbanos e nos 

consequentes debates a respeito da preservação. Faz-se um breve apanhado de algumas 

civilizações da Antiguidade e suas relações com os monumentos, marcos do passado e legado 

para o futuro. Entende-se que este momento histórico e seus desdobramentos são os 

antecedentes fundamentais para a formulação das medidas e de órgãos de preservação. Busca-

se compreender o caráter questionador e confrontador, aos poderes dominantes, dos 

revolucionários que tomam as ruas francesas e impõem à cidade e seus monumentos inúmeras 

transformações espaciais, criando uma nova identidade nacional. Objetiva-se compreender o 

papel dos atos de “vandalismo”, conforme descrito nos relatórios pelo abade Henri Grégoire, na 

qualidade de revalidação da importância reconhecida ou evidência da obsolescência daquele 

monumento para a sociedade atual. Evidenciando, ainda, o protagonismo das depredações, 

destruições e demolições na criação das bases legais à Preservação na França e no mundo. 

Investiga-se os danos sofridos pelos monumentos na capital francesa, para discuti-los enquanto 

representações simbólicas do poder das classes mais abastadas, clero e nobreza, e elementos 

primordiais  

Trata-se a respeito da criação dos órgãos de proteção ao patrimônio cultural, por meio de breves 

apontamentos e primeiras diretrizes, no Brasil e no Rio de Janeiro, que vão aprimorando, 

paulatinamente, a partir das conferências da Unesco, Leis e as Cartas Patrimoniais, o debate a 

respeito da preservação.  

No segundo capítulo, a ideia é analisar por que as imposições formais, demolições, na área 

central carioca, não são tratadas como vandalismo institucional. E, por meio de uma breve 

análise histórico-morfológica da área central carioca, pretende-se estabelecer uma relação 

entre as reformas urbanas, impostas à sociedade, e os novos costumes e desenvolvimento das 

manifestações sociais, carnavalescas e políticas do início do século. Examinar não somente a 

consolidação do patrimônio cultural da área central, como sua afirmação como lugar, debatendo 

os conceitos de espaço, lugar, território. Compreendendo os mecanismos teóricos presentes na 
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apropriação do espaço público, e neste próprio conceito. Conceitos como “locus” (enquanto 

espaço impregnado por Rossi, 2001) e “Genius Loci”, (Norberg-Schulz ,1980) serão trabalhados 

no sentido da compreensão do poder simbólico da área central e de seu patrimônio cultural, 

focos de diversas apropriações e depredações durante manifestações. 

Debater os conceitos de manifestações sociais, movimentos, massas e multidões e a 

“demonização” de tais conceitos. Desdobrar a compreensão do conceito de “poder das massas” 

e da representação de “efeito manada”, utilizados para caracterizar esses momentos de 

aglomerações urbanas. Entendimento que se faz necessário, à medida que as grandes 

aglomerações de manifestantes são tratadas na cidade como ameaças em potencial, como se 

representassem um risco aos bens culturais. Lança-se mão da psicologia social para 

compreender a formulação e os diferentes mecanismos implícitos nesse campo e articulados 

nas políticas públicas e formação social. Através de um histórico sucinto das manifestações 

sociais ocorridas pós-redemocratização no Brasil, busca-se evidenciar não só a memória 

impregnada em determinados bens culturais, como incrementar as discussões a respeito das 

apropriações sociais, via revisão da literatura.  

O terceiro capítulo trata do bem cultural com valor político atrelado como fomentador dos 

movimentos sociais urbanos, pelo entendimento da participação populacional, determinante 

nas decisões políticas, no recorte pós-redemocratização. Aspira-se discutir nesta seção três 

diferentes formas de manifestações: política, festiva e fúnebre, que desencadeiam depredações 

à bens culturais edificados, e, posteriormente, reapropriação simbólica positiva para 

reafirmação do bem. As edificações institucionais políticas, como o Palácio Tiradentes, o Paço 

Imperial e o Pedro Ernesto externalizam essas vertentes de apropriação depredativa e positiva, 

bem como as tentativas das autoridades para salvaguardá-las ou prover uma prevenção de 

danos.  

A partir do conceito de ancoragem (MOSCOVICI, 2013) propõe-se um olhar para manifestações 

e apropriações ao patrimônio no passado e estabelecer uma análise de aproximação de atos 

similares, em termos de temática, no presente. Observa-se, ainda, a efetividade das medidas 

preventivas às depredações e os possíveis atos de valorização do bem pós-danos. Deste modo, 

manifestações motivadas pelo aumento de passagens de transportes públicos aproximam a 

“Revolta do Vintém”, 1879, à “Revolta dos Vinagres”, 2013, passando por outras de mesma 

atmosfera. Analisa-se as pichações do Paço Imperial, em 2017, durante um “Baile” organizado 

na Praça Quinze de Novembro, que deixaram um rastro de destruição, e o posterior 

engajamento para sua limpeza e o abraço coletivo, reforçando seu poder simbólico para a 
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população. Encerra-se o capítulo com a trágica analogia entre os velórios de Marielle Franco, 

2018, e de Edson Luís, 1968, na Câmara Municipal, ressaltando os simbolismos envolvidos na 

forma de apropriação por parte da população, assim como o poder impulsionador e de 

representatividade destes eventos. 

O quarto e penúltimo capítulo relata que mesmo diante de festividades, como o carnaval, há 

uma preocupação com o potencial de depredação dos bens patrimoniais por parte das grandes 

concentrações de massa. E questiona-se, com isto, se não há um tratamento efetivo das 

concentrações como ameaças, antes que se pensem políticas que possam viabilizar a educação 

patrimonial e a criação de pertencimento à cidade.   

Iniciando por uma breve história dos carnavais antigos, a fim de traçar uma singela e simbólica 

reflexão entre as formas de manifestações tradicionais e históricas cariocas com as atuais, além 

de estabelecer uma ponte simbólica entre os carnavais de 1919 e as possibilidades de realização 

carnavalesca pós-pandemia do Corona Vírus, tal qual ocorreu com a Gripe Espanhola. Viu-se à 

época uma apropriação social da cidade, de forma descontrolada e despudorada, transgredindo, 

em prol das festividades, as barreiras culturais impostas até então. A memória impregnada e 

propagada deste evento pode gerar uma retomada festiva das ruas igualmente intensa, que já 

poderia ser vista como uma possibilidade de dano, requerendo um planejamento pelas 

autoridades para não sair do controle. Surge neste contexto de 1918, o “Cordão do Bola Preta”, 

patrimônio cultural imaterial na cidade, mas sobretudo um dos responsáveis pelas maiores 

concentrações festivas das ruas da cidade do Rio de Janeiro. Este megabloco figura ainda como 

um exemplo de enorme aglomeração de pessoas, sem um histórico de depredações em suas 

passagens. 

Escolheu-se o carnaval de 2018 como um marco para a implementação de um grande esquema 

de segurança à área central da cidade do Rio, por meio de fechamento de ruas, cercamento de 

edificações e monumentos, e isolamento de equipamentos urbanos. Em um carnaval marcado 

pelas depredações, por parte dos foliões, à cidade, evidenciam-se as orientações dos órgãos 

competentes à prefeitura para a implementação de salvaguardas visando minimizar danos.  

Finaliza-se essa parte com os carnavais de 2019 e 2020, que demonstram um aprimoramento 

das preocupações em relação aos procedimentos de segurança da área central e à formulação 

de um esquema de policiamento ostensivo para revista, prevenção e combate à desordem 

urbana. As barreiras protetivas passam a ser analisadas como elementos que auxiliam na 

preservação da integridade dos bens, mas, por outro lado, podem colaborar para um 

esvaziamento simbólico por parte da população que fica afastada deles. Em 2020, observa-se o 
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isolamento patrimonial por grades, tapumes e cercas para as passagens dos grandes blocos, 

estabelecendo um grande controle de acesso às vias públicas, inclusive com restrição de 

pertences por parte da população.  

O quinto e último capítulo traz um questionamento sobre a eficiência e as consequências dos 

cercamentos e gradeamentos ao patrimônio cultural adotados, pelos órgãos responsáveis pela 

gestão de danos e riscos, como medidas de prevenção de danos da integridade dos bens 

culturais, durante manifestações sociais. A partir de um apontamento das origens da segurança 

pública e de seus mecanismos e sistemas desenvolvidos ao longo da história, almeja-se 

evidenciar como se chegou ao entendimento de que essas barreiras físicas eram as melhores e 

mais viáveis ferramentas de prevenção de danos. Há um caráter histórico, porém, uma 

abordagem crítica a essas medidas simbólicas de salvaguarda. O objetivo deste capítulo é 

apresentar as origens dos cercamentos e das máscaras, analisando suas trajetórias e buscando 

conceitos paralelos para sua utilização como formas de proteção e externalização de 

significados. Tenta-se correlacionar, conceitualmente, esses mecanismos. Delineia-se neste 

capítulo uma breve origem da segurança física, da proteção de propriedade na pré-história, 

passando pelos muros medievais, trincheiras de guerras e as barricadas como estratégias de 

proteção, até às barreiras de proteção ao patrimônio utilizadas no Rio de Janeiro, em grandes 

eventos de concentração de massa. Pretende-se, com isso, destacar o caráter de confronto que 

toma conta dos protestos na capital fluminense. O enfrentamento entre policiais e 

manifestantes acaba consolidando um clima de guerra pela cidade.  

Desenvolve-se uma construção teórica relacionando as máscaras utilizadas em manifestações 

sociais, culturalmente, com os cercamentos como medidas de prevenção a danos aos bens 

culturais edificados e monumentais, enquanto mecanismos de possível ocultação da identidade, 

ou revelação do poder da coletividade e memórias intrínsecas. Além disso, propõe-se uma 

analogia entre esses tipos históricos de segurança física; as estratégias usadas de ambos os lados 

nos conflitos. Assim como se expõe as medidas de isolamento do bem a ser preservado, tomadas 

a partir das autoridades, como forma de preservação, mas também de cerceamento do 

patrimônio público à população. A analogia dos cercamentos com máscaras de ocultação, ou 

para a revelação do patrimônio cultural, leva a um debate sobre a legitimidade desta medida de 

privação ao bem.   

Parte-se, portanto, para a explicitação, também sucinta, das origens e motivações para o uso de 

máscaras, enquanto objeto, pelas civilizações e suas expressões. Com este transcurso conceitual 

pretende-se estabelecer conexões entre as diversas máscaras utilizadas pelos manifestantes em 
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eventos coletivos. Esta prática recorrente destaca ainda os potenciais desse item como 

coletivização das vozes e questionamentos, bem como a ocultação das identidades, inibindo 

uma possível retaliação ao indivíduo. Faz-se uma reflexão sobre a história, simbolismos e 

funções de seu uso em manifestações culturais, sociais e políticas. É questionada, ainda, a 

legitimidade das medidas de proibição do uso das máscaras em manifestações sociais. 

Ressaltam-se os projetos de Lei do Governo Federal para corroborar essa decisão, e também as 

respostas populares a essas determinações impositivas a uma construção simbólica enraizada 

social e culturalmente.  

O estudo permite evidenciar a leitura das apropriações às formas urbanas públicas como ato 

político popular. A releitura e construção de um novo panorama escrito, a partir dos 

documentos jornalísticos, literários e históricos, ganha maior relevância quando articulada a um 

dos objetivos da pesquisa: criar um acervo de apropriações urbano-sociais, vistas como um 

mecanismo capaz de vincular experiências urbanas às formas e políticas que as propiciaram, ou 

contextualizaram, reconectando os agentes envolvidos nos movimentos da cidade. Assim, 

garantir a ambiência urbana relacionada ao passado, mas sem estagnação. A pesquisa visa com 

esta proposta apresentar possíveis soluções ao desafio de construir uma cidade contemporânea 

munida dos significados e significantes do passado que a determinaram, (re)estreitando os 

vínculos e conectando as edificações e seus limites aos cidadãos que as percebem e 

reconhecem. 

Entende-se que o patrimônio cultural brasileiro está muito além destes símbolos que 

representam a supremacia de uma ou outra classe; a validação do patrimônio está na 

diversidade, em sua assimilação e no seu poder de sensibilização e de evocar não só os 

sentimentos mas o passado que o construiu e o passado que nos constitui como formação social, 

mas também na mutabilidade. Conforme Coelho (2018), o patrimônio cultural está também no 

fazer popular no tempo, na socialização e no respeito à materialidade do bem, considerando 

todo o seu percurso ao longo do tempo e não apenas a sua configuração original, e incorporando 

também os aspectos imateriais dos sítios históricos. 
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CAPÍTULO 01: NOÇÕES DE VALOR E O VANDALISMO: É 

CRIADO O PATRIMÔNIO COMO OBJETO.  
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Esta tese tem por premissa debater as significações simbólicas que, atreladas aos bens 

patrimoniais, podem funcionar como fomentadoras para sua preservação ou desencadear atos 

e reações sociais que ameacem a sua perpetuação na cidade. O processo de análise do valor é, 

deste modo, determinante para a compreensão das ações preventivas e reações depredativas, 

e vice-versa, que podem incidir sobre os bens culturais.“O conceito de valor é compreendido 

como um conjunto de características ou qualidades percebidas em bens culturais por indivíduos 

ou grupos de indivíduos, atribuídos de acordo com os contextos socioculturais, modificando-se 

ao longo do tempo” (COELHO, 2018). O tipo de valor atribuído às construções da preexistência 

pautou as formas de se relacionar com elas, ainda que o valor de uso tenha predominado, por 

muito tempo.  

Neste capítulo são tratadas, ainda, as questões relativas à Revolução Francesa no que tange ao 

vandalismo e as destruições ocasionadas, no sentido de entender como, a partir de destruições 

provocadas pela população, surge a necessidade de preservar aquele bem para as próximas 

gerações. Pretende-se, ainda, melhor compreender naquele contexto as oposições, visando 

elucidar essa forma de confronto, coletivos versus edificação impregnada de valor simbólico.  

Se no passado coube a profissionais especializados, nos campos da arte, arquitetura ou história, 

estabelecer o juízo de valor de um vestígio ou artefato, para seu reconhecimento como 

patrimônio cultural, na contemporaneidade observam-se mudanças, não somente na atribuição 

de valores como também nos agentes responsáveis pela formulação deste juízo. Tornou-se 

obsoleto pensar que os bens culturais possuem valores fixos, reconhecendo-se que estes são 

construções sociais no tempo e no lugar (MASON, 2002; CASTRIOTA, 2015). 

Há um esforço de pensar o papel dos atores individuais ou coletivos na elaboração de valores e 

atribuição dos mesmos aos edifícios, mas, sobretudo, de analisar as ações reativas de confronto 

e conflitos entre estes agentes e os órgãos e setores responsáveis pela preservação. 

Compreender que é na atribuição de valor de grupos de manifestantes que também se 

encontram riscos em potencial de danos aos bens, para discutir formas eficazes de gestão de 

conflitos e potencializar as apropriações e ressignificações positivas, no lugar de depredações. 

Faz-se necessário apreender as inúmeras possibilidades de valores atribuídos aos bens, pelos 

mais diversos atores, não cabendo tão somente à figura dos especialistas este papel, ainda que 

sejam essenciais para a preservação dos bens. 

Em relação ao patrimônio cultural cabe ressaltar a adoção do uso do termo preservação mais 
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do que conservação. Na segunda metade do século XX, surge a aplicação estratégica da 

conservação preventiva de bens culturais como forma de garantir a conservação dos acervos 

móveis e, posteriormente, evitar a perda do valor dos bens culturais, que gradativamente têm 

se adaptado a edifícios, também. É importante destacar essa abordagem como uma espécie de 

controle do ambiente, além da análise do contexto, e uma atuação mais efetiva nas possíveis 

causas dos possíveis problemas. Esse entendimento permite significativa transformação no 

trato em relação ao patrimônio cultural, privilegiando a prevenção em vez da reação.  

1.1. PODER SIMBÓLICO, VALOR, RISCOS E DANOS EM QUESTÃO 

A discussão contemporânea dos valores atrelados aos bens culturais, advindos e compreendidos 

a partir de diferentes atores, é determinante para a definição de estratégias e ações voltadas 

para prevenção de danos e manutenção dos próprios valores dos bens. Perceber o papel da 

conservação de um bem cultural como uma redução de recursos, se comparado à restauração, 

por exemplo, para que seja possível transmiti-lo para as gerações futuras, com a menor perda 

de valor possível. Isto faz parte dos princípios do desenvolvimento sustentável e dialoga com a 

responsabilidade geracional de zelar pelo planeta e seus recursos naturais, entendidos como 

legado que está aos nossos cuidados.  

Por abarcar, no Brasil, conceitos como de conservação e restauração, o termo de preservação 

será aqui adotado, a princípio. Ainda que trabalhos de profissionais brasileiros, atualmente, 

recebam forte influência de autores estrangeiros (sobretudo anglo-saxões, aplicando o termo 

“conservation” para compreender este campo disciplinar), a definição de missão11 do Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, será considerada (COELHO, 2018). 

Pretende-se, sobretudo, neste trabalho, tratar sobre o juízo de valor atribuído aos bens 

culturais, por uma parcela da população presente em manifestações sociais, que pode sinalizar 

um risco de danos, ou que visa ressignificá-los. Este reconhecimento dos bens culturais como 

um patrimônio a ser preservado provoca também uma reflexão a respeito das dificuldades de 

garantir a sua conservação. Atuam sobre estes bens uma enorme diversidade de fatores e 

ameaças em potencial. Identificar e considerar os riscos aos quais esses patrimônios estão 

expostos são tarefas primordiais para a definição de ações que venham a resguardar a sua 

integridade e minimizar seus danos. 

 
11 “promover e coordenar o processo de preservação do Patrimônio Cultural brasileiro, para fortalecer identidades, 
garantir o direito à memória e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país” (IPHAN, 2014, p.8). 
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Estes bens culturais figuram na cidade como marcas de sua história, representações de um 

contexto social, mas também são afirmações espaciais do tempo e da sociedade, se 

relacionando com os comportamentos sociais, evidenciando memórias. As edificações 

institucionais, enquanto bens culturais tombados, seja a Alerj ou a Câmara Municipal, 

contribuem para reafirmar o civismo nas cidades e o caráter das ruas enquanto fórum de 

debates sociais e políticos. O conceito clássico de cidade é fonte de muitas controvérsias. De 

polis, palavra oriunda dos gregos antigos, derivam a política e a polícia (representação, 

propagação e controle de princípios e direitos); de urbe e civitas, para os romanos antigos, vem 

o conceito de urbano, urbanidade, urbanização e urbanismo (meios de comportamento 

civilizado). É preciso entender a abrangência dos conceitos e a sua aplicação na sociedade. Sob 

essa ótica é que se enquadra a discussão do direito à cidade e de apropriação no tempo e no 

espaço. Os bens culturais são símbolos do poder social, político, econômico, os quais podem ter 

a sua permanência reafirmada ou contestada enquanto representatividade daquela sociedade. 

Há uma atribuição de valores simbólicos relacionados a determinadas edificações, que parecem 

criar uma espécie de universo, cuja compreensão e assimilação de seus significados seria 

essencial para o estabelecimento de uma relação entre objeto (edifício) e sujeito (cidadão). 

Deste modo, diferentes universos simbólicos são tratados como instrumentos de conhecimento 

e de construção do mundo dos objetos, ou seja, como formas simbólicas, reconhecendo assim 

a ação e a importância do conhecimento (BOURDIEU, 2003)12. Assim, a objetividade do sentido 

do mundo define-se pela concordância das subjetividades estruturantes, ou seja, o julgamento 

é igual ao consentimento, ou, em suas palavras, o senso é igual ao consenso. O Poder Simbólico 

é um poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem gnosiológica, ou 

seja, o sentido do mundo supõe um conformismo lógico, uma concepção homogênea que torna 

possível a concordância entre as inteligências. Se os símbolos são instrumentos de integração 

social, logo, enquanto instrumentos de conhecimento e comunicação eles tornam possível o 

consenso acerca do sentido do mundo social, que contribui fundamentalmente para a 

reprodução da ordem social (BOURDIEU, 2003) 

Para descrever as produções simbólicas como instrumentos de dominação, Bourdieu se baseia 

na tradição marxista que privilegia as funções políticas dos sistemas simbólicos em detrimento 

da sua estrutura lógica e da sua função gnosiológica. Este funcionalismo explica as produções 

simbólicas relacionando-as com os interesses das classes dominantes. A cultura dominante 

 
12 Segundo a tradição neokantiana.  
12 Considerando Destarte (não entendi??) 
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contribui para a integração real da classe dominante, assegurando uma integração e uma 

comunicação entre os membros dessa classe e ao mesmo tempo os distingue de outras classes. 

Daí surge um importante conceito desenvolvido posteriormente por Bourdieu: a distinção. Pois 

a mesma cultura que une por intermédio da comunicação é a que separa como instrumento de 

distinção, que legitima a diferença das culturas exatamente pela distância da cultura em questão 

em relação à cultura dominante. 

Considera-se então, que as relações de comunicação são sempre relações de poder que 

dependem do capital material ou simbólico acumulado pelos agentes. Os sistemas simbólicos, 

enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e conhecimento 

cumprem sua função política de imposição e de legitimação da dominação de uma classe sobre 

a outra, agindo como uma forma de violência simbólica. 

O campo de produção simbólica é um microcosmo da luta simbólica entre as classes. Assim, a 

classe dominante, cujo poder está pautado no capital econômico, tem em vista impor a 

legitimidade da sua dominação por meio da própria produção simbólica. É a partir da 

compreensão do valor atribuído por aquela sociedade a um monumento histórico, e seu 

questionamento, que pode levar a um dano. No entanto, foram exatamente os danos causados 

de forma intencional que desencadearam uma reação de valorização, dos mesmos, levando a 

uma nova percepção de seus valores documentais, científicos e artísticos (COELHO 2018). Se, de 

um lado, houve um Estado revolucionário direcionando ações destrutivas, visando financiar 

despesas e equipamentos militares, por outro, normativas surgem como forma objetiva para 

garantir a proteção dos bens. 

As possíveis ameaças que, na contemporaneidade, pairam sobre os bens culturais e incidem 

sobre eles como uma provável perda de valor envolvem desde fenômenos da Natureza13 e as 

deteriorações que os precedem, até desenvolvimento urbano e crescimento desordenado, 

passando por ações isoladas de indivíduos, ou mesmo ataques durante manifestações sociais 

visando confrontar um valor questionado. Vale ressaltar que todos estes fenômenos podem 

ainda combinarem-se e atuar diretamente na desvalorização daquele bem cultural, por tornar, 

muitas vezes, não só a gestão dos riscos ineficiente, como economicamente inviável ou mesmo 

questionável. Sejam frutos de ações lentas e graduais da Natureza, ou de descaso na gestão, 

levando a incêndios e desabamentos, por exemplo, há que considerar também as ações naturais 

abruptas, bem como os atos criminosos e comportamentos violentos, coletivos ou individuais. 

 
13 Chuvas, ventos, tempestades, enchentes, a própria umidade relativa elevada, altas temperaturas, 
terremotos, maremotos, furacões e outros. 
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Diversas formas de vandalismo podem atuar sobre um bem, conforme será discutido ao longo 

desta tese, mas entende-se, brevemente, como uma resposta agressiva em confronto com o 

poder simbólico expresso por aquele bem. Fanatismo religioso, rivalidade política, 

intencionalidade no incêndio ou depredação para recebimento de indenizações, discordância 

de decisões que são tomadas em uma edificação específica, conflitos entre grupos distintos 

podem levar a destruições.  

As manifestações sociais, explícitas na Turquia, e desencadeadas em diversas partes do mundo, 

como no Brasil em 2013, conhecidas como as “Jornadas de Junho”, ou “Marcha dos Vinagres”, 

transformaram edificações pertencentes ao poder do Estado, como Assembleia Legislativa, 

Câmara dos Vereadores e o Paço Imperial em “alvos”, dado o seu valor simbólico de opressão e 

tomada de decisões políticas não aceitas pela população. Representação do poder do Estado, 

conforme compreendido naquela época, ou representação impregnada na memória popular e, 

portanto, atrelada a um passado opressor.  

O fato é que estes edifícios tiveram suas fachadas pichadas, depredadas (vidros quebrados, 

incendiadas, pintadas, alvejadas por tiros ou pedras). Esses danos desencadearam por parte do 

governo uma reação de ainda mais opressão, por meio de efetivos policiais e confrontos nas 

ruas, como também medidas gerenciais em relação aos riscos, como gradear e cercar os bens 

culturais durante eventos de aglomeração de massa, buscando a preservação da integridade 

destes objetos. Nos últimos anos, o centro histórico do Rio de Janeiro, por seu reconhecimento 

enquanto centralidade política e de negócios e pelo poder de memória impregnado nas 

edificações que o simbolizam, sejam igrejas ou edificações políticas, tem sido palco de diversas 

manifestações e ações de vandalismo e confrontos ostensivos entre policiais e manifestantes, 

aumentando o risco de danos aos bens. 

Em se tratando de um bem público, para responsabilidades de preservação e cuidado, cabe a 

reflexão sobre as possibilidades de apropriação que venham reafirmar o seu valor ou mesmo 

estabelecer uma conexão com aquela sociedade que coexiste com o bem. Vedar os bens em 

manifestações sociais como alternativa de gestão de um possível risco ou dano é uma estratégia 

muito utilizada, hoje, porém, refutada ao se pensar nela como inibidora de apropriações 

positivas, ou mesmo de conexões visuais relacionais diretas. 

Já a partir dos primeiros documentos internacionais que discutem o tema da preservação há 

uma defesa da abordagem da defesa em relação aos danos e perdas, e seus possíveis impactos 

sobre os bens culturais. Ainda que na prática, por muitos anos, as intervenções em bens culturais 
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tenham se voltado para a recuperação de danos, sendo o restauro o foco das ações e discussões, 

a prevenção de danos já é citada desde o início. Elaborada em 1931, a Carta de Restauro de 

Atenas acusava a necessidade da manutenção regular e permanente, como uma medida 

“apropriada para assegurar a conservação dos edifícios”, buscando evitar uma reconstituição 

integral dos bens (In: CURY, 2000: p.13). Posteriormente, a Carta de Veneza, de 1964, aponta a 

relevância da manutenção permanente para a conservação dos monumentos, trazendo o 

caráter excepcional com que deve-se recorrer à restauração (In: CURY, 2000). 

Vale destacar que na abordagem preventiva uma das questões colocadas diz respeito à 

ampliação do horizonte de análise, levando em consideração tanto a espacialidade quanto a 

temporalidade, à medida que está atrelada a elaboração de diagnósticos que identifiquem de 

maneira ampla as causas dos problemas e também considerando de forma abrangente o 

contexto onde o bem cultural se insere e as possibilidades e cenários futuros. Essa complexidade 

analítica, que envolve o processo de gestão de riscos, pede uma integração que permita a 

identificação de danos e perdas relacionados ao valor dos bens culturais, e possibilite a 

proposição de soluções que os evitem ou reduzam (PEDERSOLI, 2010). 

A falta de recursos humanos e investimentos financeiros e o enfraquecimento das instituições 

ligadas à preservação do patrimônio cultural são aspectos fundamentais para a compreensão 

de uma gestão ineficiente dos bens culturais e sítios. Estes problemas podem levar a ações de 

intervenção em um sítio que não levam em conta os seus valores e características, podendo, 

inclusive, agravar a sua condição para preservação, tornando-o isolado. Além disso, existe uma 

necessidade latente de aprimoramento dos mecanismos de proteção e ferramentas de gestão 

que têm foco na prevenção de danos. Parte dos danos a bens inscritos na lista de patrimônios 

em risco estão relacionados à necessidade de criação de instrumentos legais eficientes e atuais, 

de não fragmentação do trabalho de prevenção em diversas disciplinas e de um pensamento 

que coloque como prioridade os cuidados continuados e a manutenção dos bens (ICOMOS, 

2000). 

O envolvimento das comunidades locais em ações de monitoramento, ou para o diagnóstico e 

proposição de soluções para os problemas enfrentados pelos bens culturais é indispensável. Há 

uma defasagem na educação patrimonial e desconhecimento dos valores que os bens 

protegidos possuem. As ações de monitoramento dos bens devem ser contínuas e colaborativas 

entre técnicos, órgãos e comunidades locais para que a preservação seja efetiva (ICOMOS, 

2010). Se os atores são fatores que incidem e influem diretamente no valor dos bens, ao se 

relacionarem com o espaço, é preciso compreender os distintos valores que podem atuar no 
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campo patrimonial. 

As qualidades percebidas nos artefatos do passado, e os valores a eles atribuídos, modificaram-

se com o tempo, alterando e ampliando, de forma paulatina, a abrangência do conceito de 

patrimônio cultural. A percepção de que não somente os homens são mutáveis, como também 

os próprios edifícios o são, tornam essa relação complexa assim como dinâmica (CESCHI, 1970). 

Recorre-se também a compreensão da evolução do conceito de valor, para destacar o papel 

ativo dos cidadãos no que diz respeito à atribuição e, sobretudo, à sua preservação. Na origem 

do uso filosófico14 do termo valor havia uma correlação com objetos de escolha moral, e sendo 

assim, ele estava relacionado ao campo da ética (ABBAGNANO, 2007). Passando, na 

Antiguidade, pela compreensão de valores específicos como a ideia de Bem e de Belo, 

evidenciando não somente preço e valor das coisas, mas analisando-as também esteticamente, 

como pela qualidade de pessoas (LUCAS E PASSOS, 2015). Neste processo é que a expressão 

Axiologia aparece para designar o estudo ou teoria dos valores. Ainda que de forma aleatória e 

pontual, a valorização de bens móveis e edifícios e a constituição de coleções de objetos gregos 

por colecionadores de arte romanos se destacam na Antiguidade, enquanto exemplos de 

proteção. A esses bens, contudo, não era atribuído valor histórico e nem existiam princípios 

estabelecidos proibindo a sua destruição e de outos objetos antigos (COELHO, 2018) 

Seu valor não se prende à sua relação com uma história à qual 

conferissem autenticidade ou permitissem datar, nem à sua 

antiguidade: dão a conhecer as realizações de uma civilização superior. 

[...] Não se tratava de uma medida reflexiva e cognitiva, mas de um 

processo de apropriação: fragmentos de arquitetura ou de escultura, 

objetos de artesanato grego, que adquiriam um novo valor de uso, uma 

vez assimilados à decoração das termas, da rua, dos jardins públicos e 

privados, da residência, ou ainda após terem sido transformados em 

repositórios da vida doméstica (CHOAY, 2001, p.34). 

O subjetivismo e o objetivismo têm o seu antagonismo apontado por reflexões, ao longo do 

século XX, aspecto relevante para a constituição de um enfoque dependente ou não do sujeito 

que observa. O valor, para alguns teóricos, seria subjetivo na medida em que se vincula com as 

reações fisiológicas ou psicológicas do sujeito que valora. Nesse sentido, o valor percebido nos 

objetos é consequência da percepção afetiva do sujeito. Por outro lado, no objetivismo existe 

uma independência do sujeito em relação a uma consciência valorativa. A reação valorativa 

estaria atrelada a um fator externo ao sujeito, fora, portanto, do seu domínio (FRONDIZI, 1972; 

 
14 Por volta dos anos 300 a.C, relacionada ao estoicismo, uma das grandes escolas filosóficas do período 
helenista (ABBAGNANO, 2007). 
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GARRIGUE, 2009). 

Já na segunda metade do próprio século XX, esse antagonismo havia sido superado, substituído 

pela proposta de um valor de caráter relacional, onde a presença do sujeito, individual ou 

coletivo, e do objeto é necessária. Deste modo, os valores passam a ser vistos como uma síntese 

de reações subjetivas diante de qualidades presentes no objeto. Essas se dariam em situações 

determinadas e influenciadas pelo ambiente físico, pelo meio social e cultural, além do conjunto 

de necessidades e expectativas, e pelo próprio fator espaço- temporal (FRONDIZI, 1970).  

No início do século XX, as discussões a respeito dos valores dos bens culturais começa a tomar 

corpo, com a publicação de “O Culto Moderno aos Monumentos”, de Alois Riegl (1857 – 1905). 

Anteriormente, as questões referentes ao valor já estavam voltadas para os artefatos do 

passado, mas figuravam ainda de forma implícita. É a partir de Riegl e seu documento, com sua 

visão inovadora, que uma multiplicidade de valores atribuídos aos monumentos históricos vem 

à tona (KÜHL,2008). A teoria da visibilidade pura, desenvolvida ao longo do século XIX, dentre 

outros, por Koenrad Fiedler (1841 – 1895) foi uma das grandes influências para a abordagem de 

Riegl.  

As categorias de valor, elaboradas por Riegl para os monumentos, recorrem a distinção proposta 

por Fiedler entre o conhecimento da arte e a experiência da arte. Dentre os valores de Riegl 

figuram valores rememorativos (relacionados ao passado, se valendo da memória) e valores de 

contemporaneidade (atrelados ao presente). Entre os valores rememorativos propostos (valor 

de antiguidade, valor histórico); e valor rememorativo intencional (cujas características dos bens 

o conectam com o passado ou o ligam a fatos, eventos ou alguma etapa específica da história 

humana). Os valores da contemporaneidade estariam relacionados ao valor instrumental e valor 

artístico, suprindo uma demanda humana de atividade cotidiana e de apreciação das qualidades 

estéticas do bem.  

Cabe apontar, contudo, que a categorização das tipologias de valor não são o maior legado de 

Riegl para o debate contemporâneo sobre preservação do bem cultural. A própria ideia de valor 

histórico parece superada, uma vez que se vincula a uma configuração orginal da edificação. O 

ponto fundamental está ao agregar a percepção do observador aos conhecimentos eruditos. A 

compreensão de sujeitos múltiplos atuantes e conflitantes que atribuem o valor ao bem é a sua 

grande contribuição à área. Choay (1992) em “A alegoria do patrimônio”, assim como diversos 

teóricos do patrimônio nos últimos anos têm debatido a respeito do valor e patrimônio cultural, 

além de exaltar a inovação da proposição dos diversos tipos de valores apresentada por Riegl, 

destacando a negociação indispensável no contexto sociocultural.  Choay também propõe 
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algumas tipologias de valor como contribuição à análise da história da preservação do 

patrimônio edificado: 

[...] as ameaças permanentes que pesam sobre o patrimônio não 

impedem um amplo consenso em favor de sua conservação e de sua 

proteção, que são oficialmente defendidas em nome dos valores 

científicos, estéticos, memoriais, sociais e urbanos, representados por 

esse patrimônio nas sociedades industriais avançadas (CHOAY, 1992, p. 

17). 

A importância da materialidade dos bens para a formulação e manifestação da imagem, e sua 

transmissão para o futuro foram as significativas contribuições de Giulio Carlo Argan. Essa nova 

perspectiva colocava o sujeito contemporâneo e o seu reconhecimento das obras de arte como 

central no processo de preservação. 

A Reforma da Igreja vai desencadear, ainda no século XVIII, uma série de vandalismos contra 

edifícios religiosos da Idade Média na Inglaterra e acaba por motivar, também, a criação das 

associações de antiquários, uma espécie de estrutura privada, atuando na proteção dos 

monumentos. Além disso, entre 1798 e 1814, na administração de Napoleão será criada a 

Comissão para o Embelezamento de Roma, promovendo inúmeros trabalhos de restauração. 

Porém, foi entre os anos de 1789 e 1799, que A Revolução Francesa, considerada um marco para 

o surgimento da preservação do patrimônio cultural, desenvolve de forma concomitante às 

ações depredativas em curso reflexões significativas. A revolução deixa enormes danos a obras 

de arte e edificações históricas, por contestar e combater o valor simbólico que elas evocavam 

enquanto referências às elites dominantes consideradas opressoras, representadas pela 

monarquia, o clero e os senhores feudais. Deste modo, já no final do século XVIII se inicia um 

processo de organização e de institucionalização da preservação dos monumentos históricos na 

Europa. 

Se no tocante ao patrimônio cultural, atualmente, há uma complexa participação efetiva por 

variados agentes, o mesmo se verifica no campo da atribuição de valores e das negociações que 

envolvem a esfera da preservação. No século XX, não só o número de bens reconhecidos como 

patrimônio cultural aumentou, como os tipos de atores envolvidos nos processos de 

preservação. Os especialistas ainda desempenhavam um papel de destaque, porém outros 

grupos relacionados ao turismo e representações da sociedade civil não só se envolveram como 

passaram a reivindicar sua inclusão em práticas (COELHO, 2018).  

A globalização, a conectividade e o turismo contribuem para o rompimento das barreiras que 
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circunscreviam a discussão dos valores atribuídos aos bens culturais ao âmbito local, e 

obviamente ampliam os debates. As perspectivas locais e globais e seus variados agentes 

interferem e dialogam quando se trata de conferir valores. Essa internacionalização é uma 

importante questão não apenas no que tange à formulação de valores atrelados aos bens, mas 

também na amplificação desse cenário para o âmbito das manifestações sociais e temas e 

conflitos debatidos no mundo e sua repercussão na cidade.  

As manifestações sociais do ano de 2013, ocorridas no Brasil e , sobretudo, no Rio de Janeiro, 

levando enorme quantidade de jovens, conectados em redes sociais, para as ruas, com 

motivações variadas, dialogavam com outras manifestações também multitemáticas no mundo, 

neste mesmo ano. A forma violenta de enfrentamento entre policiais e manifestantes e as 

depredações direcionadas às edificações símbolo do poder político na área central carioca 

também refletem esta conectividade global. A própria formulação de imagens impactantes de 

incêndios em ruas, barricadas, pichações, bombas de dispersão e multiplicação de cartazes e 

temas questionados, além da utilização de máscaras de um personagem icônico dos quadrinhos, 

que mais tarde trataremos com maior detalhe, V de Vingança, se espalhava pelo mundo. 

A pesquisa Research on the Values of Heritage elaborada pelo Getty Conservation Institute15, 

GCI, para contribuir na formulação de estratégias de planejamento no campo da preservação, 

estabelece uma variedade de valores relacionados ao patrimônio. Uma das indicações da 

pesquisa aponta para a necessidade de investimentos não somente nos processos tradicionais 

de deterioração dos bens culturais e possíveis intervenções que a solucionem, mas, sobretudo, 

direcionados ao contexto nos quais a sociedade os reconhece. Aumentar a interação entre os 

profissionais especialistas atuantes no patrimônio e os demais atores envolvidos é uma diretriz 

recomendada pela pesquisa para a melhor compreensão dos valores coletivos de um lugar, 

potencializando a própria preservação. Entende-se que não é possível uma atuação preventiva 

ou mesmo efetiva de um bem se a própria sociedade que lhe atribui valor e se relaciona com os 

usos aplicados àquela edificação não compreende a razão da preservação e os significados 

daquele patrimônio cultural (AVRAMI, MASON e DE LA TORRE, 2000). 

A pesquisa se aplicava a dois grandes grupos de valores, socioculturais e econômicos, ampliando 

a aplicação de valores utilizados tradicionalmente, o erudito, o histórico e o artístico, através de 

uma outra gama tipológica de valores que se relacionam e se sobrepõem.  Há uma associação 

 
15 Instituto norte-americano que desenvolve e direciona diversas produções científicas próprias e 
projetos educativos, além de formação relacionada à conservação preventiva, a fim de contribuir para 
significativos avanços no campo das artes (objetos, arquitetura, coleções). 
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entre os valores tradicionais e os valores que se relacionam com o presente, apresentando os 

diversos atores e os bens culturais vinculados, como o valor social e o espiritual. Os valores 

econômicos não serão considerados uma vez que se direcionam ao campo da economia, fugindo 

do escopo deste trabalho, que vai se concentrar e explicitar os valores socioculturais. 

Valores socioculturais 

Valor histórico: Está ligado à capacidade de transmissão, estímulo de relação ou reações, ou 

mesmo encarnar o passado. Pode ser proveniente da idade material do patrimônio, de sua 

associação com pessoas e/ou eventos, de sua exclusividade e/ou originalidade, de suas 

qualidades tecnológicas e do seu potencial como documento, registro e testemunho. 

Subtipos de valor histórico 

- Valor educacional / acadêmico: se relaciona com o campo da arqueologia ou da 

interpretação criativa de um artista do registro histórico consubstanciado no patrimônio, 

apresentando-se como potencial de aquisição de conhecimento sobre o passado no 

futuro através desses campos supracitados. 

- Valor artístico: vinculado ao trabalho de um indivíduo em particular, e sendo esse um 

bom exemplar, um objeto único e considerado o melhor. 

Valor Simbólico: Refere-se aos significados compartilhados associados com o patrimônio e que 

não são, estritamente falando, históricos (reportando-se aos aspectos e significados temporais 

e cronológicos de um sítio). 

Subtipos de valor simbólico 

- Valor político: fala da ligação da vida cívica/ social e do meio físico, e, assim, ao uso do 

patrimônio estar direcionado para a manutenção ou construção de relações civis, 

legitimidade governamental, protesto, ou mesmo a causas ideológicas. Tem a ver ainda 

com a capacidade do sítio histórico estimular reflexões positivas e comportamento 

político que reforça a sociedade civil. Pode ser considerado, a princípio simbólico ou 

busca-se compreender como estes bens são criados e evoluem, além aprender sobre 

quem moldou o ambiente.  

- Valores relacionados ao trabalho ou ofício: a partir da compreensão de que o edifício 

incorpora os valores relacionados aos seus processos de projeto e execução; observando 

que os valores relacionados à elaboração, construção, muitas vezes, se perdem ou 

separam-se dos valores históricos ou estéticos mais estáticos. 

Valor Social: Não estando direcionado diretamente aos valores históricos centrais do 

patrimônio, permite e facilita conexões sociais, redes e outras relações em um sentido amplo. A 

utilização do local (para festas, mercados, piqueniques, jogos e reuniões sociais) contribui para 

a sua qualidade de espaço público, de espaço compartilhado, mais do que para a sua 

capitalização sobre o valor histórico do local. 

Valor espiritual/ religioso: Quando o local pode emanar experiências seculares e crenças, e 
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ensinamentos da religião organizada, provocando, também, uma conexão espiritual pela 

visitação ao lugar histórico. 

Valor Estético: Está relacionado, principalmente, às qualidades visuais do patrimônio e 

vinculado ao edifício e à evolução de seu design, ao objeto ou mesmo ao local como fontes 

estéticas. A categoria abarca, ainda, de um modo mais amplo, todos os sentidos: a visão, o tato, 

os sons e cheiros e os sentimentos provocados a partir destes, podendo o patrimônio ser visto 

como uma experiência sensorial. O valor estético está relacionado à sensação de bem-estar e é 

talvez compreendido como o mais pessoal e individualista dos tipos de valores socioculturais 

(MASON, 2002) 

O campo da preservação vem passando por significativas modificações, no que tange à natureza 

dos valores do patrimônio na atualidade (DE LA TORRE, 2013), que considera-se uma 

categorização que envolve valores: atribuídos, múltiplos, mutáveis e conflitantes. Os valores são 

sempre Atribuídos e nunca inerentes aos bens, mesmo que estes possuam características neste 

aspecto, como cor, idade, materialidade, dimensões, possuindo os bens, deste modo, uma 

espécie de “valor neutro” até que os valores culturais sejam direcionados a ele; Múltiplos porque 

se referem à atuação de diferentes atores que, por sua vez, também atribuem distintos valores 

e por razões diferentes. Os valores sociais “contemporâneos, atribuídos localmente, e nem 

sempre evidentes no tecido físico” (DE LA TORRE, 2013, p. 160), talvez por não serem atribuídos 

por especialistas, tais como os valores histórico, artístico ou científico, tenham maior dificuldade 

para ser analisados por estes profissionais; e à medida que são influenciados pelas circunstâncias 

e movidos por emoções e crenças, podem ser compreendidos como Mutáveis. Transformações 

na sociedade podem ocasionar mudanças em valores. Por fim, os Conflitantes onde há um 

reconhecimento de que ainda que um mesmo bem cultural possa agregar diversos tipos de 

valores, este entendimento deve vir acompanhado da aceitação de que apenas alguns poderão 

ser preservados. 

Vinãs trás uma abordagem importante para este trabalho, que diz respeito à garantia de dar 

legitimidade e voz aos outros agentes, não especialistas. “Qualquer pessoa afetada pela 

alteração de um símbolo não tem apenas o direito, mas também motivos e autoridade para 

fazer ouvir a sua opinião” (VIÑAS, 2010, p.162). A partir do pressuposto de que as ações de 

preservação impactam ou são impactadas diretamente pelos diferentes atores e vice-versa. 

Essas tomadas de decisão se pautam em um consenso negociável entre especialistas, políticos, 

proprietários e os próprios usuários dos bens.  

Não há no posicionamento do estudo dos valores atrelados aos bens culturais, pondo-os no 

centro dos debates, uma pretenção de abandonar as teorias formuladas e testadas ao longo dos 

tempos, mas trazer um olhar múltiplo de agentes, gestão e possibilidades preventivas. As ações 
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de preservação devem respeitar a materialidade dos bens, visando garantir às gerações futuras 

a possibilidade de novas interpretações sobre o bem e a formulação de teorias que contribuam 

para a melhor apreensão do campo (KUHL, 2005).  

Considerando a centralidade que os valores têm, ou deveriam ter hoje, nas reflexões sobre os 

bens culturais é que autores como Ulpiano Meneses (2012) e Leonardo Castriota (2011) têm, no 

contexto brasileiro, evidenciado as questões relativas aos valores dos bens culturais e ressaltado 

a necessidade de mudanças nas práticas de preservação. Outras perspectivas de valoração de 

bens, para além da visão dos especialistas, precisam ser contempladas, através da inclusão de 

novos atores, sobretudo usuários dos bens culturais, nesse processo. Tendo em vista o caráter 

desafiador desta proposição Meneses destaca a importância desse movimento de inserção e 

renovação - “o campo dos valores não é um mapa em que se tenham fronteiras demarcadas, 

rotas seguras, pontos de chegada precisos. É, antes, uma arena de conflito, de confronto – de 

avaliação, valoração” (2012, p.38). 

Portanto, levando em conta as considerações aqui explicitadas adota-se o termo valor como um 

conjunto de características ou qualidades a partir da percepção de indivíduos ou grupos dos 

bens culturais,  atribuídas de acordo com seus contextos socioculturais, mutáveis no tempo. Este 

apontamento é importante para evidenciar a complexidade de ações e reações sociais explícitas 

nesta tese na relação entre edificação e manifestantes. Tal qual levantar questões no que diz 

respeito às medidas de gestão de riscos adotadas pelos órgãos responsáveis pelas medidas de 

prevenção de danos destes bens, que, por vezes, acabam por isolá-los dos cidadãos, 

privilegiando o valor político em vez do seu valor social agregador. 

1.2. DO QUEBRA-QUEBRA À PRESERVAÇÃO 

1.2.1. O vandalismo na França Revolucionária 

Muitos foram os levantamentos e abundante é a historiografia sobre as destruições promovidas 

pela revolução desde o lançamento do termo vandalismo pelo abade Grégore, constando no 

amplo balanço, igrejas incendiadas, estátuas derrubadas ou decapitadas, castelos saqueados. 

Por outro lado, há pouco material a respeito da obra de proteção ao patrimônio francês iniciada 

na revolução, permanecendo a mesma, em geral, desconhecida. E que pode apontar diretrizes 

para a preservação dos bens culturais cariocas durante manifestações. Há no trabalho de Rücker 

uma minuciosa análise, baseada em arquivos e documentos oficiais, por observar nela, "as 

origens da conservação dos monumentos históricos na França".  



69 
 

Com efeito, a invenção da conservação do monumento histórico com seu 
aparelho jurídico e técnico, o mais das vezes atribuída à Monarquia de Julho, 
foi antecipada pelas instâncias revolucionárias: seus decretos e "instruções" 
prefiguram, na forma e no fundo, a abordagem e os procedimentos 
desenvolvidos na década de 1830 por Vitet, Mérimée e pela primeira 
Comission des Monuments Historiques (CHOAY, Françoise. 2001. p.95).  

Surge posteriormente, em 3 de março de 1791, uma série de instruções complementares que 

atenua o decreto com exceções, menos de um mês do lançamento do mesmo. Há uma 

enumeração de critérios que motivam a conservação de bens condenados, descritos como “as 

nove condições"16, abrangendo o interesse para a história, a beleza do trabalho, o valor 

pedagógico para a arte e as técnicas (pela primeira vez transcritos juntos, constituindo desta 

maneira uma definição implícita dos monumentos e do patrimônio histórico). Nesta abrangência 

buscava-se englobar um bom número de bens produzidos no passado. Chama a atenção a 

amplitude dos critérios de proteção, compondo uma diversidade de valores dos bens a serem 

preservados. 

A propósito dessas medidas, poder-se-ia parafrasear o famoso depoimento 
de Vasari sobre a destruição de monumentos antigos promovida na Idade 
Média: "Aquilo não se fez por ódio às artes, mas para insultar e destruir os 
deuses pagãos". Um historiador dos nossos tempos disse-o de outra maneira: 
"Muito mais que vândalas, as depredações [da Revolução] são cívicas e 
patrióticas”. Os monumentos demolidos, danificados ou desfigurados sob as 
ordens ou com o consentimento dos comitês revolucionários o são na medida 
em que simbolizam poderes e valores execrados, encarnados pelo clero, pela 
monarquia e pelos senhores feudais: manifestação de repúdio a um conjunto 
de bens cuja incorporação conspurcaria o patrimônio nacional impingindo-
lhe emblemas de uma ordem finda (CHOAY, 2001. p. 108). 

Proveniente do francês antigo, o termo Bastilha expressa a condição morfológica espacial de 

Paris da época e significava “cidade fortificada”. Construída em 1370 sob as ordens de Carlos V, 

 
16 1" Quando o preço atual da mão de obra ultrapassar ou apenas igualar o valor do material, o 
monumento não será fundido;  
2" Todo monumento anterior ao ano de 1300 será conservado, de acordo com os costumes (muitas vezes 
as datas dos autos que acompanham as relíquias ajudarão a determinar a idade dos cofres e dos relicários)  
3" Todo monumento valioso pela beleza do trabalho será conservado; 
4" Os monumentos que, não sendo valiosos pela beleza do trabalho, trouxerem informações sobre a 
história e os períodos da arte, serão conservados; 
5" Se, entre os monumentos históricos que não merecem ser conservados, se encontrarem alguns com 
detalhes interessantes para a história ou para a arte, eles serão desenhados antes da fundição;  
6" Todo monumento que tiver interesse para a história, para os costumes e para os usos será conservado; 
7" Quando um monumento tiver uma inscrição ou uma legenda interessante para a história da arte, ela 
deve ser retirada para conservação, mencionando-se o monumento onde se encontrava (...);  
8" Extrair-se-ão, sem as danificar, as pedras preciosas e as pedras gravadas, as medalhas, os baixos-relevos 
incrustados nas peças de ourivesaria (...);  
9" Quando as relíquias estiverem colocadas em estofos ou tecidos que possam elucidar sobre as 
manufaturas, ter-se-á o cuidado de pô-las à parte para serem examinadas. Se merecerem ser 
conservadas, pedir-se-á ao padre encarregado do transporte das relíquias que delas separe esses tecidos 
e esses estofos com as precauções exigidas pela decência.  
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rei da França, a Bastilha era um grande castelo responsável pela proteção da parte Leste da 

muralha da cidade. A expansão da cidade para além dos limites das muralhas e a incorporação 

do uso da pólvora nos armamentos de guerra, como a introdução dos canhões nos campos de 

batalha, logo no início do século XV, rapidamente faz com que a sua utilização como fortaleza 

se tornasse obsoleta. Desde o fim da “guerra dos Cem anos” (1337 – 1453) ela passa a funcionar 

como prisão, recebendo presos políticos e abrigando um arsenal com armas e munições, 

tornando-se assim um importante alvo para as milícias revolucionárias que tomam as ruas 

parisienses na revolução.  

As subsequentes destruições e danos causados às edificações históricas existentes como: 

incêndios de igrejas, decapitação e derrubada de estátuas e monumentos, saques sequenciados 

em castelos colocam o termo “vandalismo” no foco das preocupações urbanas. Há uma clara 

intenção, através destas destruições, de promover uma transformação socioespacial, não só 

rompendo com o passado, mas, sobretudo, com os símbolos edificados representantes do 

poder. As depredações não são apenas uma forma de explicitar os questionamentos, mas de 

confrontar a memória que aqueles monumentos evocam. É preciso, no entanto, destacar a 

capacidade da população de conferir novos significados às edificações, ao longo do tempo, 

através de sua apropriação.  

Romper com o passado não significa abolir sua memória nem destruir seus 

monumentos, mas conservar tanto uma quanto outros em movimento 

dialético que, de forma simultânea, assume e ultrapassa seu sentido histórico 

original, integrando-o num novo estrato semântico (CHOAY, 2001. p.113).  

Antes de aprofundar as questões relativas ao aparecimento e consolidação do campo da 

preservação na França vale iniciar um diálogo sobre a evolução do conceito de patrimônio 

cultural, para a melhor compreensão de seus impactos na cidade. Os desdobramentos da 

preservação de monumentos históricos, não só na França como em outras regiões da Europa e 

posteriormente a consolidação deste campo no Brasil, ocasionam transformações 

extremamente complexas nas cidades e na sociedade. Fazendo-se necessária a formulação de 

critérios de intervenção nos bens culturais, através da aplicação de um rigor metodológico, mas, 

acima de tudo, de medidas que garantam a prevalência do bem tal qual a assimilação de sua 

importância pela população. 

A tutela dos monumentos históricos foi concedida na França, a partir de 1793, colocando-a não 

só como o berço das destruições revolucionárias, mas também como pioneira de uma série de 

providências oficiais para a preservação desses monumentos. Criou-se no país, a fim de ressaltar 

o valor nacional desses edifícios, uma legislação que “durante muito tempo constituiu uma 
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referência, primeiro na Europa, depois no resto do mundo, pela clareza e racionalidade de seus 

procedimentos” (CHOAY, 2001: 145). Contudo, a nova tarefa de proteção aos monumentos 

tinha o grande desafio de se opor a um desejo quase irresistível dos revolucionários de 

desaparecer com os traços da monarquia e do Antigo Regime. 

Os sagrados princípios deflagrados, agora, de Liberdade e Igualdade não permitem que 

monumentos levantados com preconceitos se exibam orgulhosos pela cidade por mais tempo. 

Em 14 de agosto de 1792, por um decreto da Assembleia, o surto de violência contra os símbolos 

visíveis do feudalismo, que se dá a partir da queda da monarquia em, 10 de agosto de 1792, é 

legitimado. No entanto, já estava evidente desde a tomada da Bastilha, em 14 de julho de 1789, 

este processo revolucionário de aniquilação das edificações cuja história estava intimamente 

ligada à da nobreza, e do outro lado de validação de símbolos estéticos capazes de prenunciar 

os novos tempos. Houve ali um desejo popular, praticamente incontrolável, de supressão de 

qualquer sinal do Antigo Regime. Os revolucionários, através dos atos de vandalismo, tentaram 

fazer uma varredura, apagando os vestígios do passado monárquico opressor. Porém, diante 

dos muitos excessos cometidos, o governo da República, recém- instaurado, foi obrigado a 

tomar medidas para proteger obras de arte pertencentes ao patrimônio nacional, diretrizes que 

refletem claramente a impossibilidade de apagar a memória coletiva. 

Precisamos esperar a Revolução Francesa para que ocorra uma mudança 

radical, com o confisco das propriedades da Igreja e depois dos nobres 

emigrantes. A Nação emergente recebe, portanto, uma nova tarefa, que 

consiste em identificar e preservar sua herança (HERMANT, Daniel. 1978). 

Na intenção de comemorar a queda da monarquia, em 1793, o Comitê de Segurança Pública 

decidiu pela destruição dos suntuosos mausoléus dos reis, preservados na Abadia de Saint-

Denis, cuja história estava intimamente ligada à realeza. Destruindo para celebrar.  Os 

revolucionários passaram a trabalhar, imediatamente, demolindo parte das tumbas, derretendo 

e convertendo outra parte em balas de canhão enquanto uma parcela ia para depósitos17, tendo 

concluído sua tarefa em outubro do mesmo ano. A decisão de derrubar os túmulos desperta um 

entusiasmo coletivo à medida que parece prenunciar a construção de um Novo Mundo, 

sobrepondo-se às ruínas do Antigo Regime, o que se torna ainda mais emblemático. 

A pintura de Hubert Robert, executada em 1793, revela a forma implacável com que eram feitas 

as exumações pelos patriotas dos restos dos Bourbons, que tinham seus corpos, tão logo 

transportados, jogados em valas comuns junto aos restos de demolição das lápides esculpidas e 

 
17 Depósito de Alexandre Lenoir, nos Petits-Augustins. 
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dos caixões. A imagem das ruínas, as cores e os rostos melancólicos dos trabalhadores, que 

silenciosamente realizam seus trabalhos em caráter aparentemente rotineiro, trazem para o 

foco da discussão o vandalismo metódico, ocultado propositalmente na historiografia como 

mecanismo de valorização do lado apaixonado, espetacular e quase heroico das revoluções.  

O abade Henri Grégoire (1750-1851) foi o primeiro a utilizar, em janeiro de 1794, o termo 

“vandalismo” (palavra, que se refere aos bárbaros do século V), buscando qualificar as 

destruições ou mutilações de obras de arte por revolucionários. Em 1793 e 1794, Grégoire 

produz relatórios sobre o “vandalismo”, que foram apresentados ao Comitê de Instrução Pública 

na Convenção. Eles foram de grande importância ao denunciar a barbárie cometida contra os 

monumentos históricos, enfatizando sua vocação pública e a responsabilidade coletiva por sua 

preservação. Como consequência, foi elaborado um decreto para inibir abusos, conclamando os 

bons cidadãos à vigilância contra as dilapidações e estabelecendo penas para aqueles que 

degradassem os monumentos das ciências e das artes (CHOAY, 2001, p. 95-123). Apesar dessas 

iniciativas francesas não terem sido suficientes para coibir por completo a destruição de muitos 

bens, demonstraram a preocupação de um Estado da Era Moderna em reconhecer obras de 

valor histórico como de interesse público, e em ter participação ativa na sua tutela e 

preservação. 

Tais iniciativas de preservação derivam de uma conservação que Choay chama de primária ou 

preventiva. “Por oposição, chamo de secundária ou reacional uma conservação cujos 

procedimentos mais metódicos, mais finos, efetivos e bem argumentados, foram elaborados 

para enfrentar o vandalismo ideológico que causou estragos a partir de 1792” (CHOAY, 

Françoise. 2001. p.106). 

Cabe compreender e diferenciar o vandalismo ideológico das outras formas de destruição do 

patrimônio histórico, que se originaram com a revolução e em paralelo à conservação primária. 

O vandalismo ideológico relacionado a ordens do Estado revolucionário não deve ser 

confundido com as destruições que resultaram de atos privados, atrelados as ações que visam 

puramente a economia e não ideológicas. Atribui-se os atos privados de vandalismo em geral, 

“ao cortejo tradicional dos desvios que acompanham os períodos de guerras e de agitação 

social: roubos, pilhagens, depredações, ditados pela violência, pela concupiscência, tornados 

possíveis pelo ‘vácuo jurídico’” (CHOAY, 2001. p. 106).  

Existe, porém, uma outra forma de degradação privada do patrimônio (...) 
Além disso, o próprio Estado revolucionário havia ordenado, por decreto, 
ações destrutivas destinadas a subvencionar despesas e equipamentos 
militares, as quais, em outra escala, inscreviam- se numa tradição familiar ao 
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Antigo Regime. Quantas guerras não obrigaram os reis da França a mandar 
fundir suas baixelas de ouro e de prata e seus artigos de ourivesaria? A 
Assembleia Legislativa, numa situação de desespero, não apenas decretou a 
fundição das pratarias e dos relicários, mas também mandou transformar em 
peças de artilharia as armações de telhado de chumbo ou de bronze de 
catedrais (Amiens, Beauvais, Chartres, Estrasburgo), de basílicas (Saint-Denis) 
e de igrejas (Saint-Gervais, Saint-Sulpice, Saint-Louis-des-Invalides em 
Paris)18  (CHOAY, Françoise. 2001. p. 107).  

A história da Revolução Francesa é bastante controversa, principalmente, no que se refere ao 

campo político e às tomadas de decisões provenientes dele. Os atos de vandalismo figuram de 

forma bastante conveniente neste aspecto, uma vez que os partidários de um ou outro lado, 

através de acusações aos opositores parecem livrar os seus da responsabilidade pelas 

depredações descontroladas que se seguem à revolução. A burguesia, que no Antigo Regime era 

entendida como um corpo único, chega ao poder através de um processo revolucionário. 

Diretrizes importantes foram implementadas pela burguesia tão logo chega ao poder: o direito 

de propriedade, igualdade jurídica e fim dos privilégios de sangue. A Constituição Civil do Clero, 

que submetia a Igreja ao Estado, causa grande espanto uma vez que durante o reinado 

absolutista Igreja e Estado pareciam inseparáveis.  

Entretanto, essas já são causas para as rupturas entre a alta burguesia (girondinos) e a baixa 

burguesia (jacobinos). Se, de um lado, o próprio lema da Revolução Francesa – Liberdade, 

Igualdade, Fraternidade, acaba desconsiderado, uma vez que a escravidão fora mantida nas 

colônias, bem como o voto censitário durante o governo Girondino. Por outro lado, os jacobinos 

vão defender um governo republicano, além do voto universal e o fim da escravidão, porém ao 

ocupar o poder acabam conhecidos pelo período de “Terror”, por ameaçarem cortar a cabeça 

em guilhotinas dos considerados contrarrevolucionários em Júri Popular. É, sobretudo, com a 

volta ao poder girondino que as revoluções populares se sucedem com maior intensidade, uma 

vez que muitas das conquistas prévias acabam suprimidas19. Em busca do controle efetivo das 

revoltas se recorre ao exército e, inicialmente, nomeia-se Napoleão Bonaparte um dos três 

cônsules que presidiam a França, que posteriormente se torna cônsul único e, por fim, se 

 
18 Podem-se ver nisto os primórdios da conservação reacional. Esta última contrapõe-se, na verdade, à 

onda de vandalismo provocada pela fuga do rei, preso em Varennes em 20 de junho de 1792. Só então o 
poder revolucionário aprovou e estimulou a destruição ou a danificação do patrimônio nacional histórico 
por razões ideológicas. Em 4 de agosto de 1792, a Assembleia Legislativa promulga um decreto sobre a 
"eliminação dos monumentos, resíduos do feudalismo e, sobretudo, dos monumentos de bronze de 
Paris". Um mês depois, no 18 vendemiário do ano II, a Convenção decreta que "todos os sinais da 
monarquia e do feudalismo" serão destruídos "nos jardins, parques, recintos e edifícios". O decreto mais 
radical ordena, em novembro de 1792, que todos os monumentos do feudalismo sejam "convertidos em 
peças de artilharia ou destruídos". 
19 O voto universal e a Lei Máximo, que buscava controlar o preço dos alimentos e aluguéis, e 
aprofundar a reforma agrária, acabam desconsideradas pelo Governo Girondino. 
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autocoroa Imperador dos franceses. Mais controversas ainda foram as medidas napoleônicas 

que iam de reforma agrária, popular, a guerras de expansão territorial e de mercados, mas estes 

fatos não são o foco desta pesquisa. 

 

Figura 1: A Tomada da Bastilha, pintura de Jean-Pierre Louis Houël, 1789. 

 

Figura 2: A violação dos cofres dos reis na Basílica de Saint-Denis, em 1793.  Pintura de Robert Hubert (1733 – 1808) 
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Figura 3: Demolição do topo de Saint-Jean-en-Grève - Museu Carnavalet. Pintura: Hubert Robert 

 
Figura 4:A captura do Palácio das Tulherias. Pintura: Jacques Bertaux, 1793. 
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Figura 5: Tomada da Bastilha Paris 14 de julho de 1789, gravura de Chovin de 1890 

Vale ressaltar que os apoiadores do Antigo Regime, desde a derrota, propagaram queixas e 

acusações voltadas aos republicanos, o mesmo acontecendo com estes em relação àqueles. O 

ponto de convergência de ambos era a existência inegável das destruições causadas pelo 

vandalismo, cuja extensão e responsabilidades acirravam as brigas extremadas. 

Ávida por definir as responsabilidades das destruições e por avaliar sua gravidade, a 

historiografia republicana define como necessidade, por um lado, contar as perdas e por outro 
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compará-las a outras épocas, para que a Revolução Francesa não seguisse sendo apontada como 

a principal responsável pelo grande desaparecimento de documentos históricos.  

A conjuntura histórica, as guerras e problemas relacionados à contrarrevolução seriam as 

principais explicações iniciais que levaram às destruições, de fato. E ainda, segundo E. Despois20, 

o número de perdas foi claramente exagerado e o valor dos monumentos destruídos 

superestimado. A tese de Despois é de que o fato de as pessoas depredarem (queimarem, 

brutalizarem, rasgarem e quebrarem), sem se preocupar com a obra de arte propriamente, 

estaria relacionado a não identificação de valor, ou mesmo à distinção entre o significado da 

obra em si, seus méritos estéticos, e o que ela representava, enquanto objeto. Ele entrega ainda 

ao Antigo Regime duas responsabilidades: uma relacionada ao desprezo por parte da nobreza 

pelos monumentos góticos, que os revolucionários deixaram de pé; e a outra à ganância pelo 

ganho, atitude não tão revolucionária, que ao lado das lutas político-religiosas representou 

importante papel nas destruições. 

Sendo assim, este discurso de que o vandalismo tinha uma natureza limitada e acidental 

desperta reações opositivas, principalmente religiosas, que atribuirão aos jacobinos a 

responsabilidade pelo vandalismo oficial e administrativo. Ora visto como ignorância de 

reconhecimento de valor (E. Despois), ora como “conspiração” destinada a satisfazer um “ódio 

furioso ao catolicismo”, (L.Courainod) e ora como “vandalismo popular”, atrelado a “essa força 

oculta, às vezes inconsciente, que era a alma da Revolução e a pressionou a proibir o passado 

sob todas as suas forças”.21  

Fato é que durante a revolução foram empreendidos esforços de proteção, ainda que 

fracassados, em um primeiro momento, frente ao triunfo das massas. Ao tentar explicar tantas 

ruínas, Loius Réau se contenta em trazer à discussão o “clima revolucionário”, ou seja, “a 

atmosfera de inveja e ódio” que toma conta das massas não tem cultivadas por parte das 

lideranças suas diretrizes e reivindicações. 

Rompemos com essa velha França que era rainha do mundo, com a França de 
São Luís, Joana d'Arc, Luís XIV. Abrimos entre nós e ela, uma vasta vala onde 
acumulamos sangue e ruínas (BOUTARIC, 1872. p.325-396). 

O Estado Nacional Francês foi precedido por um Estado monárquico e dotado de todas as 

conotações estruturais e ideológicas que o compõem, sendo, nesse sentido, um poder ainda 

 
20 E. DESPOIS, Le Vandalisme révolutionnaire, Fondations littéraires, scientifiques et artistiques de la 
Convention, Paris, G. Baillière, 1848. 
21 A. COCHIN, A crise da história revolucionária. Taine e M. Aulard, Paris, H. Campeão, 1909, 103 p 
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direcionado. A formação do Estado se dá, em geral, não pelo clamor do povo, mas pelas 

determinações dos príncipes. Sendo assim, a representação da Nação é o Estado. O 

nacionalismo aparece aqui, então, como uma reivindicação do Estado, o qual inclui dentro de 

seus limites, o território e os indivíduos. O que, de fato, caracteriza os movimentos nacionais do 

século XIX que destroem os elos simbólicos antigos é a vontade de criar, ampliar ou defender o 

próprio Estado, visando torná-lo o único elo entre a sociedade e as funções das quais dependem 

sua existência. 

Há por trás do medo do vandalismo algumas questões de controle social ainda mais profundas. 

Se, conforme explicita ironicamente Victor Hugo, “A igreja é fanatismo”, destruir as igrejas passa 

a ser também uma manifestação do “ódio convulsivo do espiritual”, conforme diz Yvan Cristo22. 

Revelando, assim, que o caráter opositivo - reprovação enérgica ou afirmação do vandalismo na 

historiografia atende com precisão às lutas políticas, mas especialmente extrai dele os valores 

substanciais que uniram e dividiram os cidadãos. Mesmo que haja diversidade de valores, 

explícitos nas depredações ou danos aos bens culturais edificados, a história os unifica de acordo 

com uma convenção cultural, política ou metafísica que serve ao sujeito global.  

E neste momento cabe essa discussão, a fim de ampliar esse debate sobre os esforços 

empenhados pelos vândalos de impedir ou marcar sua discordância aos poderes dominantes 

que triunfaram na história. Parece haver uma necessidade histórica de opor bem e mal na 

literatura do vandalismo, ainda que os símbolos depredados o tenham sido por representar um 

poder que causa repulsa à sociedade vigente. Talvez soasse mais adequado substituir o termo 

“vandalismo”, já impregnado de juízo de valor, por “destruição”, no entanto, o que se pretende 

é mais do que uma descrição dos danos ou de sua morfologia, mas discutir uma renovação de 

perspectiva através dos contextos que o desencadearam. 

Na noção moderna de patrimônio, já bem particularizada, a acumulação de bens ou mesmo sua 

ritualização não significavam sua necessária manutenção, podendo desencadear inclusive a sua 

destruição (GONÇALVES, 2005: 17). Após 1815, talvez como uma resposta monárquica aos 

excessos do vandalismo revolucionário e a fim de garantir a diversidade dos monumentos, cria-

se o Comitê Histórico de Artes e Monumentos (1834)23, e em 188724 instaura-se uma lei, que é 

gradualmente institucionalizada, sobre a comissão de monumentos históricos.  

 
22 Yvan CHRIST, igrejas parisienses hoje e desaparecidas, Paris 1947, p.9. 
23 Iniciativa do Ministro da Educação Pública de Guizot. 
24 Lei de 30 de maio de 1887 concluída em janeiro de 1889. 
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Nos dias de hoje, a destruição de um objeto ou edifício adquire um sentido completamente 

diferente. O que se observa na historiografia do vandalismo, a partir do romantismo, é a ideia 

de que é preciso proteger e respeitar os monumentos em seu estado original. Resultando, 

atualmente, numa acumulação de bens sem que se saiba como, efetivamente, salvaguardá-los 

ou mesmo se são desejados ou possíveis de manter e reter. A questão está na criminalização 

das destruições como formas escandalosas de oposição, porém capazes de constatar, por sua 

persistência, o fascínio que o vandalismo recorrentemente exerce nos manifestantes. Através 

da história das destruições se destaca, revive ou tenta reviver o embate/debate social proposto 

no espaço à época e universalizado no tempo. 

As obras de arte do Antigo Regime eram mais do que o real símbolo da riqueza aristocrática e 

religiosa. Expressão da soberania frente aos mais humildes, figuravam como marcas de exclusão 

do povo. Com a fuga do rei, em 1790, e a sua posterior queda, a revolução torna esta situação 

insustentável, intensificando-se as destruições de tudo que demonstrasse compromisso com o 

passado monárquico, ou removendo-se o que aparentasse a própria imagem do poder político 

e a presença aristocrática nas cidades. Conforme ilustra a fala do abade Grégoire - “Em nome da 

pátria, vamos manter as obras-primas das artes. A Convenção deve à sua glória e ao povo 

transmitir à posteridade nossos monumentos, e seu horror àqueles que querem destruí-los.”25 

Muitas são as revoluções e contradições dentro da Revolução Francesa e seus desdobramentos, 

como o decreto emitido pela Assembleia Nacional em 14 de agosto. Se de um lado buscava-se 

o Estado tendo por base a igualdade, por outro se propunha uma vasta organização do acervo 

e seus “tesouros nacionais”.  

Ou seja, os polos que se implodem partem de um princípio de reorganização do que seria 

patrimônio cultural, tanto em termos de medidas de proteção, quanto de criação de museus e 

bibliotecas, nacionais, aptos a dar visibilidade e retirá-lo dos claustros e das casas particulares 

abastadas em que estavam enterrados.  O próximo passo seria o desenvolvimento de uma 

educação pública capaz de reconhecer o valor artístico sem despertar repulsa pelo personagem, 

contexto histórico ou carga política que por ventura pudessem despertar. Portanto, muito mais 

do que destruir obras de arte, pretendia-se quebrar o monopólio do conhecimento dos 

privilegiados, tal qual fora feito com o poder social e político. No entanto, antes de se 

complementar, a revolução social e dos saberes colidiram. 

 
25 GRÉGOIRE, Troisième rapport sur le vandalisme, p. 16. 
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As destruições das obras de arte aparecem então como distorção da prática revolucionária e 

como exageros na execução dos decretos da Convenção Nacional, não sendo assim uma 

consequência, de fato, de suas lutas igualitárias. O impulso destrutivo, mesmo em seu auge, 

parece marginal ao centro da revolução. A evidência disso é que apesar da grande concentração 

das obras aristocráticas em Paris se destrói mais na periferia. Incontestavelmente, houve a 

tentativa de destruir os vestígios do Antigo Regime político, sem qualquer preocupação inicial 

com o seu valor artístico. A equipe política revolucionária, contudo, também buscou preservar 

aquele patrimônio cultural, ainda que o mesmo demonstrasse muitos compromissos com o 

regime combatido. Sem reconciliar uns com outros, convidam-se bons cidadãos, não para 

reexaminar os objetivos da política revolucionária, e sim para estabelecer medidas técnicas 

tanto para balizar possíveis destruições dos sinais proibidos quanto para conservar os objetos 

que fossem de interesse para as artes, história e a educação. 

Apesar do grande esforço teórico empenhado objetivando a conciliação entre a mudança dos 

paradigmas políticos e a igualdade de acesso às riquezas e suas representações, as múltiplas 

formas de destruições foram imputadas aos republicanos e, de fato, servindo para qualificá-las 

enquanto vandalismo. Os estragos aos monumentos preciosos foram muito numerosos, 

arrancando gravuras e páginas de livros, detonando bibliotecas e mobiliários, obras de arte que 

foram queimadas, medalhas quebradas ou removidas são alguns dos exemplos das tentativas 

de se destruir para apagar ou se opor àquele passado. “A destruição é numerosa, o vandalismo 

era dinâmico!”26 

Se inicialmente os defensores das obras de arte, cientes de sua importância artística além da 

política, estavam apenas preocupados, com a multiplicação tumultuosa e sem grande critério 

das destruições eles são levados ao pânico. Os alvos dos déspotas, talvez, fossem previsíveis, 

mesmo as obras internas a palácios estavam sendo arrasadas. Mas é o caráter de barbárie de 

suas façanhas que os conectava com o passado, não aristocrático, mas de instabilidade e 

conflitos que a “Europa” viveu com os godos, ostrogodos, visigodos, sarracenos, muçulmanos. 

Em meio à revolução que representaria o progresso, os destruidores revolucionários 

representariam o retorno detestável ao passado de barbárie. Eram eles próprios a ameaça às 

riquezas artísticas nacionais. 

 
26 HERMANT, Daniel.1978 “Une autre histoire du vandalisme révolution”. Publicada no site da revista 
Heródoto 
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As obras de arte encontram-se ameaçadas pelas iniciativas populares por serem entendidas 

como vestígios do Antigo Regime. Seu conteúdo ideológico é a principal motivação de 

destruição, não devendo, no entanto, ser ressaltado. Visando restaurar o prestígio e local 

privilegiado das obras de arte deve-se explanar o máximo possível ao povo, o conteúdo 

“técnico”, a raridade da obra e o valor do material utilizado, e a qualidade de execução. Esta 

tarefa é sobremaneira difícil, por propor a independência do ambiente em que ou para o qual 

foi projetado. Para além de serem vistas como serviço prestado exclusivamente aos 

privilegiados, as especificidades de seu valor inestimável devem se sobrepor a visão, que acaba 

por antecede-las aos olhos, dessas como pinturas déspotas. Se o que condena um monumento 

ou bem é a sobreposição de seu valor político sobre o artístico e se todo item cujo valor técnico 

e material for reconhecido por especialistas de elite deve também ser mantido, ao final, fala-se 

única e exclusivamente da garantia e manutenção dos símbolos do poder, quaisquer que sejam 

as justificativas. Os atos depredativos que não foram informados deste pensamento acadêmico-

político e atacam os bens por próprios critérios iconoclasmos de identificação popular serão 

sempre taxados de vandalismo, e não de seleção ou análise continuada de valor de um bem a 

ser, ou não, preservado. 

1.2.2. Destruição do símbolo material  

Acusar a Revolução do vandalismo e conectar os vândalos às destruições passa a ser 

politicamente conveniente. Há, contudo, algumas tentativas de purificá-la ou, minimamente, de 

elucidar a diversidade de suas motivações, tornando a discussão mais clara, porém, não isenta. 

Grégoire afirma que não se pode taxar o vandalismo de neutro por ser uma ação política. No 

entanto, mais do que reivindicar a origem das destruições, explicando que elas não começam 

com a Revolução, aponta o caráter de unificação que o termo vandalismo pode conferir às 

destruições. Atribui à ignorância generalizada, não só em Paris, mas nas províncias, dos valores 

ameaçados como o primeiro fator; relatando ainda a imprudência das administrações em 

relação aos seus bens, não apenas não cumprindo as regras de proteção das obras como não 

atendendo às solicitações de preservação de algum monumento; e em terceiro, fala das 

destruições motivadas por “fanatismo político”, cujo objetivo é destruir símbolos caros a seus 

opositores. Valendo destacar ainda as intenções de lucrar em cima da venda das obras de arte 

ou de parte delas para colecionadores. 

Bem como explica, em uma de suas muitas intervenções, Grégoire à Convenção, em 22 do 

sétimo mês do calendário revolucionário, em 1794, Geminal, o vandalismo, então, atrelado 

exclusivamente à Revolução é uma simplificação marginal, talvez irresistível para as políticas 
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contrarrevolucionárias monárquicas. Este ímpeto destruidor, muitas vezes clandestino e 

obscuro, se escondendo na ignorância de uma parcela social ou por detrás de um zelo de 

manutenção dos símbolos patrióticos.  

Indo contra os ímpetos conspiratórios, Grégoire entrega o Relatório da Destruição, no 14º ano 

frutidor27 antes da Convenção, propondo a distinção entre os verdadeiros culpados e os 

aparentemente culpados pelo vandalismo, buscando explicitar e separar de fato a França 

revolucionária e as barbáries que lhe seguiram. Vale mencionar, ainda que de forma superficial, 

a questão do “poder das massas”, onde o ato ilícito de destruição pode se iniciar com um 

indivíduo atirando uma pedra, por exemplo, contra um monumento, contagiando os demais e 

gerando uma onda que se torna incontrolável e catártica. Este impulso opositor ou repulsivo 

àquele símbolo, por vezes, significa menos um desejo efetivo de destruir do que o impulso que 

desperta. O que se percebe na realidade é que a extensão das destruições é mais modesta do 

que a retratada em discursos das autoridades vinculando-as ao vandalismo revolucionário. O 

vandalismo só se torna evidência material através dos próprios vândalos, uma vez que está mais 

atrelado à intenção do que necessariamente ao ato destruidor em si. 

O comissário itinerante Jacquin, em Metz, explicita a importância de informar aos bons cidadãos 

sobre os monumentos e seus valores mais do que incitar o ódio e discutir as barbáries que os 

destruíram ou ameaçavam. Para o agente nacional, era necessário transformar a extensão da 

destruição igualmente em um extenso lucro para o público. Para ele, não bastava denunciar os 

destruidores e os bens depredados, uma vez que isto somente explicitaria a vitória de uns 

(vândalos) sobre os outros (monumentos e pessoas que os mantêm). Era forçoso e urgente 

distinguir, entre os franceses, os que preservavam dos que destruíam. Há que se destacar que 

os que acusam são tão responsáveis pelas depredações quanto os que culpam por terem 

deixado chegar aquele ponto sem uma política eficaz de conscientização da importância 

artística, documental ou material. O próprio governo republicano e a Convenção Nacional, com 

suas contraditórias diretrizes, acaba autorizando, ainda que indiretamente, muitas destruições. 

Mesmo sendo os responsáveis e mantenedores daqueles bens eram capazes de abrir mão deles 

para a produção de armamentos, ou mesmo, se desfazer de livros e utensílios. 

A repercussão da iconoclastia popular é inversamente proporcional à diminuta destruição 

efetiva causada por ela, se compararmos com a velocidade das vendas e demolições promovidas 

 
27 Do francês “fructidor” representava o décimo segundo, e consequente último mês do calendário 

revolucionário, em vigor na França de 22 de setembro de 1792 a 31 de dezembro de 1805. 
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pelos empresários mercenários. Decorrentes de decisões administrativas ou técnicas, a 

destruição material talvez não gere tamanha comoção ou interesse por não desafiar a hierarquia 

dos valores culturais e sociais. Se há uma incoerência cronológica do vandalismo/iconoclastia e 

da destruição material, por outro lado os ponteiros políticos coincidem com a formulação do 

discurso do vandalismo. 

Sendo assim, o que se vê são depredações ou remoções, frutos indiretos de um engajamento 

republicano, a monumentos levantados pelo despotismo no tempo da escravidão, que, de 

alguma forma, provocavam queixas e desconforto aos olhos dos patriotas. Tais monumentos, 

conforme escreveu o departamento de polícia do município de Paris na época, ou ainda hoje, 

não deveriam exibir-se nas cidades regidas sob os dogmas da liberdade e igualdade, se não por 

seu valor artístico, pormenorizado por muitos, frente as suas significações simbólicas. Mesmo 

que munidos de “boa-fé”, há uma armadilha ao se destruir em nome de uma nação que passa 

por um processo de mudanças, e que tem o direito de conhecer e conviver, até que para 

repudiar, com a sua história. Muito mais do que ação de vândalos, a destruição mostra-se,  em 

muitos momentos, cívica e até patriótica. O vandalismo enquanto julgamento de valor, na 

revolução, e mantendo este juízo pejorativo de destruição popular, até hoje, é então, capcioso 

por atingir até mesmo os mais leais cidadãos, levando-os a atos ilegais em prol de um “bem 

comum”.  

Ainda que tenha havido a institucionalização de algumas destruições, como a própria 

Assembleia Nacional que mediante pressão pública decreta que todas as pinturas e retratos e 

monumentos públicos com teor déspota fossem inventariados, reunidos em um depósito e 

destruídos, em sua maioria as destruições são espontâneas. Sob o clima do momento, 

conveniente à afirmação e reafirmação do patriotismo, destroem-se os símbolos do poder (real, 

senhorial ou eclesiástico) sem grande preocupação com seu domínio ou valor artístico. O fato 

de destruir é, sem sombra de dúvidas, a consequência negativa de intencionalidades, muitas 

vezes positivas, seja por representatividade, por uma (contra) ideologia, por questões mercantis 

ou mesmo por indiferença e ignorância. Tratar as manifestações populares como tumultos 

coletivos de ímpetos destruidores, ou, puramente, como forças negadoras dos valores culturais 

é observar os atos pela ótica das classes dominantes. Adotar o discurso do vandalismo para taxar 

as iniciativas populares, seja pelos republicanos ou monarquistas, ou outras elites 

contemporâneas, é uma poderosa forma de agir sobre a imagem e validação ideológica, 

modificando o curso dos eventos. De qualquer forma, o que se vê é o sucesso na utilização desta 
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“invenção”, sem maior exame prévio, não somente durante a Revolução, para desqualificar as 

lutas propostas, ou torná-las secundárias aos seus danos. 

 
Figura 6: Calvinismo Iconoclasta, 1566.  Riot, Frans Hogenberg 

 
Figura 7: A Revolução Francesa de 1830 Cavaleiros de Marmont atacando uma barricada, Rue St. Antoine em 
Paris Julho de 1830. Autoria: Desconhecido 
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Il brûle au nom de la réaction antiféodale châteaux et terriers, il détruit au 
nom de la lutte contre le fanatisme: églises, statues et tombeaux. Il 
pourchasse la tyrannie jusque dans ses témoignages les plus modestes: 
sceaux, drapeaux, uniformes… Bref il méconnaît la spécificité et les limites du 
domaine culturel, le réduit à des signes de féodalité ou de fanatisme et 
l’épure au même titre que l’Ancien Régime. En définitive un iconoclasme plus 

qu’un vandalisme  (HERMANT, Daniel.1978).  

Elaborado por uma elite acadêmica formada de bibliografistas a antiquaristas, e cultivado por 

amadores defensores das artes, o discurso do vandalismo é arbitrário na exposição dos fatos e 

obscuro em suas intenções. Porém, apresenta-se incontestável ao opor destruidores e 

conservadores das artes. De um lado, multiplicam-se as destruições e de outro as tentativas de 

conservação e proteção ao legado do Antigo Regime, ainda que para maior e melhor 

abominação. Há uma insistência na marcação das diferenças sociais pelo iconoclasmo, seja 

popular, inconsciente e espontâneo, ou orquestrado pelas lideranças, que almeja quebrar um 

elo de subordinação, e rejeita a hierarquia, seja formal ou artístico-ideológica. 

O iconoclasmo em geral apresenta-se leve e descontraído, e desperta ainda um sentimento de 

libertação e celebração pela destruição. Ainda que sua consequência seja predatória para os 

emblemas aristocráticos é uma linguagem autenticamente revolucionária e popular. O povo 

mostra-se capaz de violar cinco corpos de príncipes, em Ligny, retirando-os dos caixões de 

chumbo e confundir seus ossos com os de outras classes no cemitério da paróquia em nome da 

restauração da igualdade social28. Um povo que arranca brasões, desmonta coroas, rasga títulos 

de príncipes e os atira ao fogo é o mesmo que celebra ao seu redor em danças e canções. 

Entende-se, assim, que denunciar o vandalismo é também reconhecer não só o bem a ser 

protegido, mas que há uma vontade de destruí-lo, além de tornar evidente a necessidade de 

delimitar uma área para preservá-lo. 

Para garantir o gerenciamento e conservação dos bens pertencentes à nação, mais do que  criar 

instituições, é preciso que se elaborem princípios. A Assembleia Nacional objetiva definir regras 

para inventários, venda e proteção, mas também para a identificação dos objetos artísticos que 

seriam coletados ou expostos ao desaparecimento, já no início da Revolução. Criam-se órgãos 

como a Comissão de Monumentos e posterior Comissão das Artes, compostos por especialistas, 

cientistas e bibliógrafos, que são não somente responsáveis por fazer estas medidas, de fato, 

serem instituídas como também por conscientizar as pessoas de sua existência, regras e 

apoiadores, além do zelo ao setor artístico. Os órgãos são uma forma de firmar os limites da 

 
28 Philippe BAERT, Mémoire au sujet de la destruction des tombeaux de quelques rois et reines de France 
qui existaient dans l’abbaye de Saint-Germain-des-prés à Paris en 1791 (7 mai 1791). 



86 
 

destruição, independente das iniciativas populares, mas sobretudo de marcar a presença de 

protetores especialistas e firmar o compromisso com a reflexão. 

 

Figura 8: Projeto para a Transformação da Grande Galerie , 1796. Óleo sobre tela, 113 x 143 cm. Museu do Louvre, 
Paris. Pintura: Hubert Robert 

 

Figura 9: Vista imaginária da Grande Galerie no Louvre em ruínas. Pintura: Hubert Robert 
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Figura 10: Lamartine em frente à Prefeitura de Paris rejeita a bandeira vermelha em 25 de fevereiro de 1848 por 
Henri Felix Emmanuel Philippoteaux 

 
Figura 11: A Liberdade guiando o povo (1830). Pintura: Eugène Delacroix 

Tendo por finalidade frear os movimentos de vandalismo, a Convenção decide por meio de 

decretos destrutivos remover, quando possível, monumentos públicos ou seus sinais proibidos, 

caso seja possível sem danificá-los, e transportá-los para espaços neutros política e 

artisticamente, os museus. Ainda que haja um inegável valor original, feudal, exposto no museu 
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a obra proporciona ao espectador uma leitura mais técnica e artística. Deste modo, o feudalismo 

intrínseco ao patrimônio cultural, no período, se pormenoriza frente ao viés educacional com 

que a obra de arte é percebida, até pelo mais patriota. Os museus, ainda que sucesso popular, 

expõem as obras para apreciação de artistas ou para pacificação social por seu entendimento 

material. Sendo, no entanto, muito criticados, principalmente pelos monarquistas que o 

apontam como “o fim da arte”, ou mesmo fruto do vergonhoso vandalismo revolucionário, mas 

que ao fim temem o poder formativo desta herança cultural, ou mesmo a destinação de seus 

símbolos do poder em depósitos de ícones do passado. 

O discurso do vandalismo pronunciado pela Revolução lança todos os vencidos na escuridão que 

o rodeia e faz-se necessário para demonstrar o triunfo da burguesia, enquanto grupo político 

social vitorioso, atendendo ainda a um processo de exclusão política. Para demonstrar a vitória 

de um grupo político social, como a burguesia, era preciso confundir os dados, apelar para a 

ignorância das classes populares, evidenciar conspirações exteriores, comprovar negligências 

administrativas republicanas e ainda vitimizar-se através de ameaças terroristas externas. Mas, 

na realidade, no campo das perdas patrimoniais, não há vencedores, ao final, são estão todos 

vencidos por perder a oportunidade de evoluir com o diálogo. 

Ao falar em vandalismo, deste modo, se aponta mais para as lutas políticas antagônicas que o 

denotam, evidenciando os vencidos neste confronto, do que, se expõe os destruidores. Este 

argumento embasa uma série de declarações e medidas legais utilizadas na tese formulada pela 

sucessão de poderes que busca, através da manutenção de seus símbolos, reafirmar o seu poder 

político. Mais do que demonstrar de forma acessível e “democrática” os valores técnico-

artísticos que detêm aqueles monumentos pretende-se explorar de forma ficcional o passado, 

evocando seus símbolos para a construção da nacionalidade, tal qual o movimento Romântico, 

posterior à Revolução. Além disso, a patrimonialização dos monumentos que se seguiu à época 

das revoluções liberais foi empreendida tendo em vista o sentido pedagógico dos monumentos, 

ou seja, a evocação e a divulgação do patrimônio seriam um instrumento da formação e 

instrução dos cidadãos para o culto do Estado nacional (POULOT, 2009. p.14).  

Os dois valores embutidos na ideia de patrimônio: o histórico e o estético, são 
construções distintas que se mostram como ‘respeito ao passado’ (heritage, 
no caso inglês) ou como ‘bem de herança’ (patrimônio, no caso francês), mas 
que se dobram ambos à ‘comercialização universal’ do produto turístico 
(MENEZES, José Newton Coelho. 2011). 

Portanto, tratar o vandalismo como barbárie ou ignorância é contrapô-lo à educação e a 

necessidade de pôr fim ao privilégio cultural, sendo assim uma extremada simplificação. Faz 
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sentido, neste momento, atrelar aos monumentos e outros símbolos o valor de patrimônio, já 

que são capazes de, celebrados sistematicamente, evocar, criar ou fortalecer o vínculo entre os 

cidadãos e a coletividade a que fazem referência enquanto alegorias. Do latim “commemorare” 

expressa de forma eficiente sua significação etimológica, “com-memorare”, recordar juntos, 

lembrar junto com o outro, celebrar coletivamente as formas e conteúdo do passado que o 

mantêm até o presente. 

1.3. O PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL  

Parece emblemático que o movimento revolucionário que definiu o rumo da preservação no 

mundo tenha se iniciado justamente com a demolição de uma importante edificação para a 

história de proteção da identidade francesa. O início da Revolução Francesa é representado pela 

“Queda da Bastilha”, em 14 de julho de 1789. Demolida naquele mesmo ano, a Bastilha faz parte 

de um conjunto de monumentos perdidos que, de certa forma, inspiraram as primeiras 

iniciativas de proteção ao patrimônio cultural.  

O conceito de patrimônio cultural está em evolução contínua e até por isso talvez abarque uma 

transitoriedade semântica em seu longo percurso histórico, consolidando-se como uma espécie 

de conceito “nômade” (CHOAY, 2001). À medida que está exposto a diferentes temporalidades 

e sujeitos que o compreendem de formas distintas, vem diversificando os adjetivos que o 

compõem: histórico, cultural, paisagístico, natural, coletivo, intangível.  

Patrimônio. Esta bela e antiga palavra estava, na origem, ligada às estruturas 

familiares, econômicas e judiciárias de uma sociedade estável, enraizada no 

espaço e no tempo  (CHOAY, 2001. p.11).  

Referenciando-se no contexto histórico, a cada período o significado de patrimônio assume um 

sentido diferenciado. Em seu transcurso na Antiguidade, de acordo com o direito romano, a 

palavra patrimônio, oriunda do latim “patrimonium”, estava atrelado ao conjunto de bens que 

deveria ser transmitido de pais para os filhos, mantendo-se como herança não somente por seu 

valor pecuniário, mas ainda pelo legado relacional, afetivo, que carrega. 

Os sentidos que compõem a etnografia da palavra estão vinculados à riqueza e aos vestígios 

humanos. No sentido dos elementos físicos, o patrimônio parece ter sido um legado das mais 

diversas sociedades ao longo da história, uma vez que lançaram mão destes meios concretos, 

conhecidos universalmente como monumentos, para marcar espacialmente seus feitos e sua 

existência atribuindo-lhes valor e assim celebrando a memória.  
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As relações etimológicas entre o termo advindo do latim “monumentum” e sua derivação 

“monere”, que faz referência a “advertir”, “lembrar”, já explicitam a natureza de seu propósito. 

Suas significações estão certamente atreladas ao espectador e ao que a ele são capazes de 

proporcionar: emoções e de alguma forma tocá-los, tornando viva a memória.   

(...) chama-se-á monumento tudo o que for edificado por uma comunidade 
de indivíduos para rememorar ou fazer que outras gerações de pessoas 
rememorem acontecimentos, sacrifícios, ritos ou crenças. A especificidade do 
monumento deve-se precisamente ao seu modo de atuação sobre a 
memória. Não apenas ele a trabalha e a mobiliza pela mediação da 
afetividade, de forma que lembre o passado fazendo-o vibrar como se fosse 
presente (CHOAY, 2001. p.18).  

Diversas estátuas e inscrições alusivas a personalidades ou fatos, edificações, assim como as 

pirâmides do Egito, são exemplos de que, mesmo em épocas mais remotas, diversas civilizações 

produziam monumentos a fim de perpetuar no tempo a memória de uma civilização, povo ou 

pessoa. Conforme descrito por Aloïs Riegl são considerados monumentos intencionais, ou seja, 

“obras criadas pela mão do homem e edificadas com o objetivo preciso de conservar para 

sempre presente e viva na consciência das gerações futuras a lembrança de uma ação ou de um 

destino” 29. Visando promover a distinção entre monumentos intencionais e os históricos e 

artísticos modernos.  

Considerando, ainda, “monumentos artísticos e históricos”30 segundo as noções de Riegl, 

enquanto bens produzidos com claras finalidades específicas – de moradias e de obras de arte 

e defesa- aos quais, posteriormente, são atribuídos valor de documento histórico.  

Se, de um lado, existem os monumentos intencionais, que são criados já com sua finalidade 

muito bem delimitada – eles detêm o poder de mobilizar a população, no intuito de comemorar 

grandes feitos, personagens etc. Por outro, alguns bens adquirem este poder de comunicar, 

sendo alçados a essa condição de monumento, enquanto referência do passado,  daí chamados 

de históricos, tendo valor de testemunho, importando mais a autenticidade do que 

necessariamente sua imponência. Catalogados eles passam a adquirir novas funções, nem 

sempre parecidas com a original, mas cuja função é lembrar ocorrências pretéritas e os 

responsáveis por sua preservação. 

[...] o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma 
escolha efetuada quer pelas forças que operam no desenvolvimento temporal 
do mundo e da humanidade, quer pelos que se dediquem à ciência do passado 
e do tempo que passa, os historiadores (LE GOFF, 1996, p. 5S5). 

 
29 RIEGL, Alöis. Le culte moderne des monuments. Paris: Seuil, 1984. p. 35. 
30 Ibid., p. 36. 
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Os bens escolhidos para serem mantidos têm por vocação reafirmar em nossa memória não 

somente os fatos e acontecimentos do passado que são dignos de não ser esquecidos, 

mantendo-os vivos, como também, reforçar e conservar, perpetuar a memória. São elementos 

construídos e preservados capazes de demonstrar quais setores sagraram-se vencedores em 

relações de disputas de poder. Sendo assim, ao ver alguns monumentos sendo destruídos, 

também se pode entender estes atos como formas eficazes de dominação, por vezes coercitiva 

ou negociada, mas uma clara demonstração de negação, insatisfação, não representatividade, 

ou mesmo indiferença à memória que aquele bem pode evocar. 

Existe uma tendência à hierarquização da produção cultural, normalmente por parte de quem 

sacraliza e determina quais os símbolos que vão servir de referência para todos, demonstrando 

através das permanências urbanas a vitória ou supremacia do dominador, sem que se encontre 

qualquer resistência. Na maioria dos casos, recorre-se a uma aceitação pacífica ou mesmo 

negociada por parte daqueles menos abastados culturalmente, ou inferiorizados politicamente, 

por assim dizer.  

No entanto, conforme visto no caso francês, esta passividade não é atemporal, e portanto, faz-

se necessária a mediação por meio de órgãos e instituições aptos a ponderar, regular, educar e 

destacar aqueles bens preservados, como elementos importantes para as reafirmações culturais 

por identificação ou mesmo rejeição, mas ambas direcionadas à sua manutenção, evitando 

assim um processo contínuo de substituição maniqueísta de uma história por outra. 

No entanto, vale ressaltar que ao se tratar da constituição de um patrimônio e seu processo 

inevitável de seleção há uma flutuação inevitável, no tempo e no espaço, dos critérios que o 

identificam. Para o autor, “tudo que foi e que hoje já não é mais” tem valor histórico por ser 

parte de uma cadeia de desenvolvimento. Pode-se considerar, então, o patrimônio enquanto 

valor material entregue a futuras civilizações e, também, como um bem cultural edificado, 

expoente da história que o precedeu, mas que deve ser exposto a necessárias ressignificações 

para garantia de sua permanência. 

Os romanos vão tratar o patrimônio como um bem privado;  o cidadão principado como primeiro 

cidadão 31poderia controlar todas as ramificações do poder, e, portanto, a questão patrimonial 

figura não apenas como uma fonte de riqueza, mas também os prédios que pertencessem ao 

 
31 Tendo como sistema político um governo na forma de republicano com características de 
centralização do poder, a figura de Augusto César, sobrinho do primeiro imperador César põe nas mãos 
do cidadão principado o controle pelas ramificações do poder político vigente.  
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Estado estariam na verdade sob o controle de um único indivíduo e de suas vontades. Há nesse 

sentido uma individualização do bem coletivo, embora que momentânea.  

Por sua vez, os gregos entendiam o patrimônio como uma riqueza local que pertencia a toda a 

população. As praças gregas, conhecidas como Ágoras, tem a ver com esta convocação e 

incentivo à participação coletiva dos movimentos democráticos. Estes espaços não só figuravam 

como importantes lugares de encontro para discussões políticas, como muitos foram 

construídos com esta finalidade, apresentando-se como um fomentador, através das reflexões 

políticas materializadas no espaço, da procura coletiva pela identidade grega. Estas praças, mais 

do que proporcionar espacialmente estes encontros, ao reunir os cidadãos, estimulavam por 

sua morfologia e função o debate e propiciavam a convergência de ideias pelo diálogo, 

consolidando identificações individuais na pluralidade coletiva, gerando assim o senso de 

unidade e identidade. 

Vestígios da vida humana são produzidos ao longo de toda a história por meio de documentos 

e monumentos, dentre outras formas, para marcar sua existência. Há uma inegável curiosidade 

de compreensão das formas de vida dos antepassados através das marcas concretas deixadas 

no processo histórico mundial, expressas nos monumentos inseridos em um espaço-tempo. Há 

como fator correlato, ainda, a busca pela compreensão do próprio “eu” a partir do “meu 

entendimento” como parte de um organismo. Estes monumentos então, enquanto patrimônios 

entremeados nas civilizações que se seguiram contribuem para a formulação não só de uma 

identidade urbana coletiva, mas também na geração de uma significação daquele bem para o 

indivíduo e sobretudo daquele indivíduo a partir daquele bem. 

Os bens edificados e documentais figuram como recursos importantes para afirmação da 

memória, bem como recursos úteis para contar a história de um povo. No entanto, as sociedades 

nas quais não há registros escritos, conhecidas como ágrafas, que são organizadas pela “força 

da tradição”, podem prescindir de suportes materiais para que sua memória seja transmitida. 

Deste modo, ocorre cerca simbiose entre vida e cultura, onde gestos, práticas, palavras e rituais 

estabelecem uma relação com o mito, com o sagrado, o que muitos antropólogos chamarão de 

memória vivida. Há uma dependência entre essa memória e a existência do grupo uma vez que 

caso este desapareça possivelmente não restarão rastros.  

Cabe assinalar nesse momento, para além da importância de uma cidade conter vestígios 

construídos de sua história, que estes se comuniquem com a sociedade vigente a fim de reforçar 

a sua relação com os mesmos. Não basta que o bem cultural edificado se faça presente 

fisicamente na paisagem, mas que se relacione de forma efetiva com os cidadãos para que seja 
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entendido como parte importante a ser transmitida às gerações seguintes, marcando e 

consolidando a memória urbana. 

Vale destacar que muitos são os momentos em que marcos históricos são destruídos, 

desmontados ou danificados para reaproveitar seus materiais, confrontar aquele poder 

simbolizado por eles ou mesmo estabelecer formalmente um outro momento. Evidencia-se que 

as mais diversas motivações apagaram parte da história edificada das cidades, seja através do 

desmonte de igrejas, muros ou mosteiros para a utilização de seus recursos materiais em novas 

construções mais emblemáticas àquela sociedade vigente. Variando, ainda, do pragmatismo 

romano, ao produzir esculturas com cabeças removíveis para facilitar a substituição dos 

personagens homenageados e com menor custo; às dominações e destruições de grandes 

cidades, no Império Romano do Oriente32, nas invasões muçulmanas lideradas por Maomé III 

que descaracterizaram a Igreja de Santa Sophia, raspando muitos dos seus milhares de mosaicos 

que contavam a história do cristianismo, enquanto bíblia de pedra. 

Muitas foram as pedagogias litúrgicas, por patriarcas e bispos do Oriente, a fim de reverter e 

melhor explicar o que as imagens de fato representavam. No entanto, com a ascensão ao trono 

bizantino de Leão III33 passou-se a defender, a partir do ano de 729, a institucionalização da 

iconoclastia, à medida que compreendia a veneração como nociva. Ficando o período de 

Constantino V34 conhecido como o de maior violência à proibição da veneração de imagens. 

Conforme destaque de Daniel Rops foi após ter conseguido apoio do “concílio iconoclasta”, em 

754, que começam as verdadeiras perseguições lideradas por Constantino V, seguidas de 

prisões, destituições de cargos e deportações, bem como cobertura de mosaicos com cal, 

esculturas quebradas e arrancadas à força e afrescos raspados, livros queimados.  

Os resquícios deste pensamento de destruição de imagens, as quais mais do que 

representassem o poder, ainda eram entendidos como o próprio, se enraizou pelo mundo 

Ocidental e perpetua-se em muitas práticas atuais. Mas, então, por que alguns bens culturais 

conseguiram se perpetuar no tempo e no espaço, mesmo diante de sua forte representação de 

imagem do poder?  

 
32 O Império Romano do Oriente compreende os séculos VIII e IX. 
33 Tendo governado de 717 a 741, o imperador tinha em sua formação fortes influências de elementos 
judaicos tradicionais e islâmicos, avessos a representações imagéticas religiosas, bem como a heresias 
que consistiam na relutância à natureza humana de Cristo e a sua representação. 
34 Filho de Leão III que ascende ao trono do Império Bizantino. 
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O Arco do Triunfo de Constantino, por exemplo, foi construído a partir da encomenda do Senado 

Romano para comemorar o decenário35 do reinado de Constantino (306-337) e também sua 

vitória na “Batalha de Ponte Mílvia” 36 em 312, conforme descrição comemorativa no ático. 

Grande exemplo do pragmatismo romano diante da grave crise que levava os artistas a não 

produzir, como figura enquanto grande exemplo de espolia37, fruto de uma série de saques 

“oficiais” dos romanos aos seus próprios monumentos antepassados, a fim de valorizar os feitos 

no presente, reutilizando diversas esculturas e removendo cabeças de outros imperadores da 

época visando otimizar recursos e também, de certa forma, apagar os triunfos anteriores. 

No mundo medieval as relíquias sagradas, sejam objetos ou seus restos, são elementos de 

reafirmação material relacionados à vida de Jesus. Elas podem ser consideradas antecedentes 

dos monumentos históricos modernos, uma vez que adquirem um valor de testemunho e, 

assim, passam a ser adoradas e veneradas. Ou seja, funcionam como mecanismos existentes de 

confirmação daquela crença proliferada. 

É a partir do período renascentista que começam a se desenhar com mais clareza as noções do 

patrimônio histórico e artístico conforme se entende hoje. A Antiguidade clássica, greco-

romana, é vista com distanciamento temporal38, necessário para que seja analisada e a partir 

dela o homem se compreenda através de sua evolução socioespacial. As justificativas religiosas, 

que colocavam o homem em uma lógica transcendental, perdem parte de seu poder dogmático 

e passa-se a observar a sociedade presente como parte de uma cadeia histórica representada 

pelas evidências culturais edificadas e explícitas no espaço. Sendo possível compreender aquele 

homem do passado através de seus recursos e signos, e fragmentos de sua realidade. Esta é a 

reflexão trazida pelo projeto do antiquário imagético, elaborado por Aubin Luis Milllin39, que 

tem por objetivo oferecer uma descrição de objetos que estariam fadados à destruição (CHOAY, 

2001 – 97), como também compreender a forma de vida dos antepassados mediante estudos e 

reflexões acerca de seus utensílios e signos. 

Edificações e objetos assim como textos escritos e outros bens materiais vão ser ressignificados 

também pelo surgimento da imprensa no século XV. Eles passam a partir daí a serem 

considerados testemunhos privilegiados de um tempo e de um lugar, sendo considerados 

 
35 Comemoração dos dez anos do reinado de Constantino, celebrado entre julho de 315 e julho de 316. 
36 Batalha realizada no dia 28 de outubro de 312, conforme descreve a inscrição comemorativa no ático 
do Arco, travada entre Constantino e o seu antecessor o imperador Maxêncio (306 – 312). 
37 O moderno termo espolia, utilizado na história da arte, provém do latim “spolium” para descrever a 
reutilização de materiais ou elementos decorativos de construções mais antigas em novos monumentos. 
38 7 CHOAY, Françoise. L’allégorie du patrimonie. Paris: Seuil, 1988 
39 Obra: Antiquités Nationales ou Recueil de Monuments 
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documentos, e, portanto, merecendo proteção espacial. Este marco histórico alemão 

revolucionou os saberes do mundo na época tanto no que diz respeito à produção quanto à 

difusão de documentos históricos.  

No entanto, somente após a constituição dos estados- nações encontrou-se motivação política 

para que a preocupação de preservar monumentos do passado fosse considerada de interesse 

público, estabelecendo a partir daí uma forma de propriedade especial e coletiva sobre seus 

valores simbólicos. 

 

Figura 12: Saque de Roma pelos Vândalos, em 455. Heinrich Leutemann (1860–1880) 

As noções de preservação e patrimônio vão se alastrar da França, considerada por muitos o 

berço da discussão, para outros países da Europa e do mundo. A própria Constituição Federal 

brasileira em vigor busca reconhecer o patrimônio cultural e ambiental através de uma ótica 

mais abrangente, composta tanto por elementos materiais como imateriais, como a memória e 

o modo de vida da sociedade. Este patrimônio é o conjunto de elementos históricos, 
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arquitetônicos, paleontológicos, arqueológicos, científicos para os quais se reconhecem valores 

capazes de perpetuar a memória e referenciar a identidade social. Neste sentido, a preservação 

apresenta-se por meio das medidas protecionistas enquanto atos e procedimentos que o poder 

público adota a fim de manter os testemunhos das manifestações culturais e ambientais que 

possibilitam que uma sociedade reconheça a importância da afirmação de sua identidade como 

referência para a construção de seu futuro. 

Mais do que uma mera responsabilidade de manutenção de sua materialidade pelo Estado, a 

noção moderna de patrimônio apresenta-se enquanto simbolismo representativo de uma 

coletividade. O sentido de herança ou marco de celebração da história, conforme descrito 

anteriormente, permanece, no entanto, a vinculação do patrimônio à nacionalidade consolida-

se de forma paulatina, ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX, oficializando-se a preocupação com 

a integralidade material e simbólica. O patrimônio entendido desta maneira apresenta-se 

intimamente ligado a formação de identidades nacionais e enquanto elemento importante para 

a própria construção da nação. 

Neste momento, ressalva-se que o conceito de cultura nacional, que tem sua formulação 

histórica datada40, adquire fortes significados de coesão passíveis de suplantar relações 

identitárias e de lealdade que, em sociedades mais tradicionais, estavam atreladas às tribos, à 

religião, à região e aos seus povos (HALL, 2006. 49). No entanto, a Revolução Industrial na Grã-

Bretanha e as sucessivas reações destrutivas aos monumentos na Revolução Francesa, são 

exemplos do Iluminismo europeu, do século XVIII, que alterou profundamente a relação de 

diferentes culturas com seu passado por meio da intervenção de suas obras. Assim, estes ideais 

que haviam ressurgido no Renascimento vão aos poucos serem conjugados com os conceitos 

relacionados ao restauro, que vai deixando seu viés puramente prático e adquirindo uma 

conotação cultural. 

O patrimônio parece ter a vocação de, através de sua formalização, fazer convergir no tempo as 

heterogêneas identidades sociais e estatais, transformando-as em uma memória coletiva, coesa 

e homogênea, entre aquele espaço e a sociedade. Deste modo, a construção das nacionalidades 

e a afirmação das classes dominantes por meio do patrimônio, parecem participar de um 

movimento homogeneizador e supressor das minorias e da diversidade, capaz de reafirmar 

tensões ainda que aparente estabilidade identitário- social.  

 
40 A ideia de nacionalidade nasce prematuramente no continente americano entre 1760 e 1830, e no 
velho mundo entre 1820 e 1920. 
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Figura 13: Château de Meudon, sendo demolido. O castelo, que já foi o lar do Delfim francês, caiu em ruínas no 
final dos anos 1700 e foi saqueado durante a Revolução Francesa.  Pintura de Hubert Robert (1806) 

 
Figura 14: 14 de Julho de 1989, Bicentenário da Revolução Francesa - Fotografia: GYSEMBERGHI, Benoit 
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Figura 15: Derrubada, em 12 de agosto de 1792 , a estátua equestre de Louis XIV da Place Vendôme. – Autor 
desconhecido [é isto não é, estátua em  vez de estado? 

 
Figura 16: Os vândalos saqueando, 456.  Pintura: Karl Bryullov (1833-1836) 

O Patrimônio deve ser entendido como uma forma da reorganização 

racional dos recursos para a nova coletividade, ao contrário dos usos 

que esta ou aquela herança poderia ter imposto, anteriormente, a 

determinada comunidade (POULOT, 2009: 99). 

Se, por um lado, o panorama da Revolução Francesa é desastroso pelas devastações e saques 

praticados contra as obras de arte e monumentos históricos, visando destruir e pôr fim a 

presença material das classes dominantes, nobreza e clero, na cidade, no que se refere à 
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restauração pode-se dizer que essa experiência foi um marco pelos conhecimentos históricos 

correlatos às análises formais e por basear-se em métodos, além de maior rigor nos 

procedimentos. 

Os edifícios medievais não só vão sofrer ataques direcionados a apagar os símbolos das classes 

dominantes, como serão alvo para as práticas de intervenções mutiladoras, conforme visto no 

império romano de Constantino, viabilizando materiais para futuras construções. As 

providências oficiais do Estado, tal qual a tutela de monumentos históricos, pode ser 

considerada incipiente enquanto reação ao “vandalismo” revolucionária. No entanto, estas 

medidas levaram à criação de legislação que tratasse especificamente do assunto, que buscava 

prevenir os monumentos de futuras ameaças, bem como fazia frente aos movimentos 

revoltosos intencionados em expurgar do solo francês a arte medieval que ainda restava. 

Em um momento tão sensível às questões patrimoniais e seus órgãos de regulamentação, como 

o IPHAN, é fundamental pontuar alguns dos desafios contextuais, históricos e culturais, dentro 

deste processo de implementação das políticas de preservação na sociedade brasileira. Além 

disso, entende-se como essencial discutir as formas de absorção e assimilação das significações 

patrimoniais por parte da população e seus eventuais desdobramentos nestes momentos. 

Assim como o termo patrimônio, inicialmente tratado como propriedade transmitida 

hereditariamente, posteriormente adquire outras conotações com o acréscimo do termo 

histórico, princípios como restauração e conservação também vêm ao longo do tempo 

ganhando novas concepções e sofrendo reformulações. 

Logo no início do século XIX, vestígios materiais testemunhavam o processo histórico de 

formação de diversos países europeus, sobretudo na França. Consolida-se a imagem de uma 

nação povoada de elementos históricos construídos a serem preservados. Ao longo deste 

século, vários países não só acumulavam estes testemunhos como iam produzindo 

internamente a imagem de um projeto coletivo para a construção da nação, constituindo um 

“sentido de patrimônio”, válido até hoje. Além disso, medidas estruturantes e práticas foram 

tomadas, no Estado, organizando algumas políticas do que se denomina preservação do 

patrimônio histórico e artístico nacional. 

Mais do que simples vestígios da formação histórico-social, estes elementos passam a ser vistos 

como riquezas e, como tais, não deveriam estar espalhadas pelos territórios dos diversos países, 

como França, Inglaterra e Alemanha, sem qualquer documentação e registro. A identificação 

destas riquezas sob suas jurisdições, e mais do que isso, seus inventários passam a ser exigências 
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dos dirigentes, por exemplo, Napoleão Bonaparte. E assim, tendo atenção especial dos 

governantes e contando com o apoio populacional, o modelo francês de preservação do 

patrimônio histórico segue, durante todo o século XX até os dias atuais, sendo exportado para 

diversos países, inclusive para o Brasil.  

Afora as próprias iniciativas do Estado, folhetins e litografias consumidos pela nova classe média, 

e muitas vezes ambientados ou submersos em referências históricas, contribuíram fortemente 

para potencializar o alcance à população. Além disso, a circulação destes bens durante o 

Romantismo despertava a apreciação aos monumentos do passado, na literatura, nas cidades e 

nas artes plásticas, em geral. Esta nova classe social composta sobretudo por militares, 

comerciantes e banqueiros, por vezes, possíveis financiadores de artistas, incentivava os 

editores nesta demanda. 

A própria denominação - patrimônio histórico e artístico nacional, que assume na França, como 

no Brasil, indica duas compreensões possíveis e complementares: enquanto testemunho 

privilegiado da memória da nação adquire dimensão cívica, passando a ser acompanhado por 

instituições, criadas com o intuito de protegê-lo através de leis e outras medidas de salvaguarda, 

além de ser divulgado por meios públicos ou leigos; os monumentos agregam ainda a dimensão 

estética, uma vez que fazem parte enquanto signos do passado da formulação de um imaginário 

urbano-social. Há um despertar para o caráter nostálgico no imaginário romântico, onde a Idade 

Média era idealizada e temática recorrente, tal qual a vida no campo, e as ruínas e a natureza 

eram frequentemente estetizadas. Estes fatores propiciam a própria valorização dos 

monumentos como documentação histórica e reforçam o seu valor enquanto obra de arte, 

devendo ser conservados e restaurados, quando necessário. 

Não se objetiva abordar aqui as políticas de Estado voltadas à proteção do patrimônio histórico 

e artístico nacional, mas, sim, entender em que contexto se verifica o estímulo e o impulso à sua 

criação e ao seu entendimento enquanto mecanismo de fortalecimento da identidade nacional 

de um povo, e, principalmente, as intencionalidade por trás dos “vandalismos” sofridos por 

estes patrimônios. Busca-se efetivamente compreender, em um primeiro momento, como os 

efeitos do vandalismo praticado pelos “exércitos negros”, criados para destruir os símbolos da 

aristocracia e do clero na Revolução Francesa, foram capazes de despertar um olhar sensível e 

normativo em relação aos bens edificados e evidenciar a necessidade de formulação de medidas 

legais de salvaguardar àquele bem, combatido por sua representação naquele momento, às 

gerações futuras. Vale e cabe ainda refletir sobre como a história de depredações dá origem a 

medidas oficiais de preservação, mas também como fomentam os ataques aos monumentos 

como meio de ferir a ordem vigente dominante, a partir de seus símbolos de poder patrimoniais.  
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Reitera-se aqui o papel transformador dos grupos sociais que reivindicaram e lutaram através 

de pressões externas por sua representação. E cabe destacar a importância de se pensar em 

uma validação de tempos em tempos ao patrimônio material e igualmente ao imaterial. Esta 

iniciativa poderia aproximar ainda mais o campo da sociedade, fazendo com que esta perceba a 

importância da preservação para a história do povo como um todo. Ressaltando que esta 

identificação tanto pode gerar repulsa como aproximação, depredação ou zelo, não 

necessariamente em oposição, podendo ser seguidos e concomitantes, casando sua 

representatividade enquanto algo desejado e/ou anulado.  

É importante, sobretudo, que o monumento histórico seja capaz de emocionar e, nesse sentido, 

estabelecer vínculos fortes passíveis de conectar tempos, individualidades, histórias e classes. É 

preciso que os grupos sociais diversos reivindiquem junto ao IPHAN sua participação e exijam a 

formulação de políticas culturais no país atentas à construção e reafirmações de representações  

que traduzam, de verdade, a multiplicidade de agentes e fatores culturais. Há que aproximar o 

órgão de preservação e seus processos, ferramentas, diretrizes e medidas da população, bem 

como o monumento do povo a fim de validá-lo ou educá-los quanto a sua significação enquanto 

fato da história. Faz-se necessária a participação constante da sociedade nestes órgãos 

patrimoniais, por entender a necessidade de continuar construindo-os, uma vez que são eles os 

representantes de seus modos de vida e de suas formas ao viver.  

Deste modo, ao que parece, os monumentos preservados dialogam de forma mais fluída com o 

presente do que com o passado ao qual remetem. Eles podem estabelecer conexões elucidativas 

entre os interesses que o formularam e validaram e as questões levantadas no presente a 

respeito de sua absorção e existência. O que cabe destaque é a escolha, nada despretensiosa, 

de elencar entre os acontecimentos do passado, quais personagens ou símbolos devem compor, 

e muitas vezes determinar, um espaço público e seus usos. A disputa estaria, justamente, entre 

quais monumentos ou passado histórico merecem o espaço público, ou seja, estejam acessíveis 

a todos os cidadãos no tempo e por quê.  

A educação patrimonial, que figurava como ferramenta fundamental para a garantia de 

preservação do patrimônio, uma vez que a população entendesse a quais fatores sua 

permanência estaria atrelada, de alguma forma rui como argumento. Nas lutas contra o racismo, 

por exemplo, a população parece saber bem quais monumentos históricos destruir como 

referenciais do passado colonial e escravagista. Há um discernimento de, no mesmo contexto, 

entender quais monumentos históricos merecem ser perpetuados na cidade.  
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Então, o que significam os monumentos para a vida urbana? Dotados de significados e 

absorvidos pelas sociedades, os monumentos podem ser mais do que marcos urbanos, se 

transformando em lugares de memória. A princípio, vestígios do passado no presente 

proporcionando uma reflexão sobre o passado, podem dar sentido ao próprio presente. A partir 

do pressuposto de que as pessoas, imagens ou situações escolhidas para serem homenageadas 

em espaço público evidenciam mais sobre os líderes e até sobre a sociedade que os valorizaram 

do que necessariamente sua significação no passado.  

Ressalta-se o seu papel na disputa política social, onde a representação, o bem edificado 

preservado, será do dominante, mais forte e valorizado. Conforme explica a professora Iris 

Kantor41: “Por trás desse debate sobre o protagonismo dos mortos no mundo dos vivos, havia 

a intenção de fortalecer grupos políticos, manter oligarquias urbanas ou consolidar dinastias, 

nobrezas” (FOLHA DE SÃO PAULO, 23 de junho de 2020). O professor Casé Angatu42, da etnia 

Tupinambá, afirma que não há uma restrição, apenas como simbolismo, para essa memória, 

exatamente por essa representação ser materializada em um espaço, em geral público e urbano. 

“Essas esculturas dizem quem é o dono da cidade. São erguidas para reafirmar que esse lugar 

tem dono e, geralmente, é quem mandou fazê-la” (FOLHA DE SÃO PAULO, 2020). 

Portanto, ainda que grupos mais radicais recorram à destruição como forma de diálogo ou 

visando chamar a atenção para a questão a ser debatida, a exposição de ideias, a argumentação 

e a própria persuasão parecem figurar como melhor alternativa. Silenciar ou expulsar o 

monumento do espaço, ou depredar a edificação, não fará com que desapareçam os fatores que 

o colocaram ali. É preciso que haja na cultura de uma sociedade um espaço para a 

experimentação, o risco e até mesmo os erros, mesmo que estes sejam punidos ao final. No 

campo das reflexões e representações, é essencial que haja espaço para o questionamento das 

boas intenções por trás da escolha de preservação, ressignificação ou manutenção de um 

monumento, sem que drásticas consequências sejam direcionadas a fim de silenciar o 

questionamento da população. Faz-se fundamental, ainda, a reflexão de quais são os fatores 

envolvidos, objetivos e subjetivos, na constituição da memória de um lugar, para torná-lo um 

referencial urbano e, portanto, um alvo de questionamentos e exaltações, enfim, uma 

centralidade em movimentos de massa.  

 
41 Professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-
USP) em entrevista à Folha de São Paulo, no dia 23 de junho de 2020. 
42 Professor da Universidade de Santa Cruz (UESC), na Bahia, em entrevista à Folha de São Paulo, no dia 
23 de junho de 2020. 
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1.4. OUTROS APONTAMENTOS DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

Se o patrimônio era definido, até o século XIX, como um conjunto de edificações, documentos 

e objetos que possuíam valor artístico ou histórico, no decorrer do século XX, a esta concepção 

foram se agregando outras importantes características: analisar um monumento isolado ou 

destacado de seu entorno ou fora de seu contexto, tal qual, conjunto ambiental, passa a ser 

considerado um equívoco. Entende-se que há uma relação essencial entre o entorno e a 

edificação, e sendo assim esse conceito de monumento passa a compreender conjuntos urbanos 

e mesmo cidades por meio de seu papel memorial e estilo de vida.  

No Ocidente, a consolidação e institucionalização do conceito de patrimônio histórico se deu ao 

longo das primeiras décadas do século XX. A “Lei do Tombamento de Bens Patrimoniais43”, de 

1937, é o marco no Brasil, onde as discussões em torno do patrimônio já se davam desde o início 

da década de 1920. É a partir dos recém-criados Estados Nacionais que a utilização do termo se 

apresenta de forma crescente em associações e instituições. Uma série de países europeus 

também adotam leis para proteger seus patrimônios, como podemos citar, de 1900 no Reino 

Unido, a “Lei de Proteção aos Monumentos Antigos”; na Espanha, de 1933, a “Lei sobre a 

Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico”; datada de 1939, na Itália, a “Lei sobre a Proteção 

dos Monumentos Históricos” (SILVA, 2003. Pag. 41-42). 

No final do século XIX, uma série de medidas serão tomadas e convenções realizadas para a 

proteção dos bens culturais, enquanto instrumentos do campo do direito internacional. Estas 

serão alternativas para além das normas criadas na esfera dos Estados Nacionais e pode-se 

considerar uma subdivisão no que diz respeito à proteção dos bens culturais em tempos de 

guerra e em tempos de paz. As convenções de Haia44 foram as primeiras a debater e estabelecer 

diretrizes de modo a disciplinar, universalmente, a proteção de bens ameaçados. Pois havia uma 

preocupação com a manutenção da integralidade física dos bens culturais, em caso de conflitos 

armados entre, e mesmo internos, as nações. A Convenção de Haia de 1954 assume uma posição 

de vanguarda ao introduzir no âmbito do direito internacional a expressão: “patrimônio cultural 

de toda a humanidade”. 

 
43 Art. 5º do decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937 - Iphan: O tombamento dos bens pertencentes à União, 

aos estados e aos municípios se fará de ofício, por ordem do diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, mas deverá ser notificado à entidade a quem pertencer, ou sob cuja guarda estiver a coisa tombada, a fim 
de produzir os necessários efeitos. 
44 Cabem citar aqui, três convenções de Haia, ocorridas em 1899, 1907 e  1954. 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Decreto_no_25_de_30_de_novembro_de_1937.pdf
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Pouco tempo depois de finda a Segunda Grande Guerra Mundial é que a proteção dos bens 

patrimoniais em tempos de paz cresce mais amplamente, quando surge, fruto de uma 

Conferência das Nações Unidas (ONU), em 194545, a UNESCO (Organizações das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura). Tem por objetivo a criação de uma organização 

educacional e cultural, devendo evitar uma nova guerra mundial, uma vez que fosse capaz de 

estabelecer a “solidariedade intelectual e moral da humanidade”. Desde então, inúmeras 

conferências foram realizadas visando influenciar a criação de medidas, pelos estados que a 

compõe, seguindo os padrões de salvaguarda internacionais. Alguns exemplos seriam a 

Recomendação de Nova Déli sobre pesquisas arqueológicas (1956); a Recomendação de Paris 

sobre a salvaguarda de paisagens e sítios (1962); e a Recomendação de Nairóbi, sobre 

preservação de conjuntos históricos (1976).  

Vale ressaltar que ao associar a noção de proteção a um patrimônio comum a todos os seres 

humanos, entendendo-o como pertencente à Humanidade, a relação contida na convenção diz 

respeito “as pessoas de hoje e do futuro”. Há um compromisso da sociedade no presente de se 

transmitir além do patrimônio aos seus descendentes, através da conservação da diversidade 

cultural e natural, possibilidades e opções de soluções para seus problemas futuros (SILVA, 2003. 

P.35)  

O Comitê intergovernamental do Patrimônio Mundial é um dos desdobramentos da Convenção, 

como o Fundo para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural e a Lista do Patrimônio 

Mundial46. A lista é onde os bens culturais e naturais de valor universal “excepcionais” são 

inscritos passando a representar, desta maneira, toda a humanidade. No entanto, a efetividade 

desta lista, enquanto instrumento de representação neutro e imparcial, pode ser questionada, 

uma vez que há uma soberania, na inclusão de bens na lista relacionada, dos estados signatários, 

e uma vez que esta exposição suscita um interesse do turismo. Exibe-se também uma 

contradição entre preservação e ao mesmo tempo avanço nefasto do turismo frente à cultura 

material, na medida que a inclusão do bem na lista gera uma enorme visibilidade promovendo 

sua valorização como ativo econômico e, ao mesmo tempo, expondo-o à banalização e à 

predação47 (LANARI BO, 2003: 26). 

 
45 A Conferência das Nações Unidas convocada em Londres de 1 a 16 de novembro de 1945. 
46 O Comitê intergovernamental é formado por 21 membros dos estados signatários, cabendo a ele, após parecer de 
diversas instâncias, a decisão final sobre a inscrição do bem na lista. Atualmente, a lista conta com 911 sítios, sendo 
704 culturais, 180 naturais e 27 mistos, localizados em 151 estados-partes.  Há ainda uma assistência financeira, de 
amparo internacional, visando à manutenção dos sítios e monumentos de valor e interesse universal. O Fundo recebe 
seus recursos essencialmente das contribuições compulsórias dos Estados-membros da UNESCO. 
47 Quando, por exemplo, turistas levam pedaços de ruínas consideradas sagradas como suvenires. 
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Salienta-se que, ainda que tenha sido fruto de uma convenção internacional no âmbito de uma 

organização formada por vários países no mundo, o que se vê é uma inquestionável evidência 

da hegemonia europeia48 na Lista do Patrimônio Mundial. Pretendia-se conformar em uma 

listagem a representação equilibrada de bens culturais e naturais de várias partes do planeta, 

configurando “um caráter plenamente universal, servindo de referência definitiva das obras-

primas da cultura e da natureza cujo destino concerne, [...] a todos os países e a todos os 

homens” (SILVA, 2003: 91). Mas as relações de poder, advindas da desigualdade econômica e 

política que caracterizam os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, também direcionam a 

Lista do Patrimônio Mundial. 

Foi em 1972, na XVII reunião da UNESCO, que o conceito de Patrimônio Histórico se expande 

um pouco mais, passando a se chamar Patrimônio Cultural. Nesta mesma conferência iniciam-

se os debates a respeito do conceito de lugares notáveis, o que culminaria no que se conhece 

por patrimônio imaterial. O patrimônio cultural deve ser entendido a partir do que um conjunto 

social considera como cultura própria, diferenciando-o dos outros grupos e afirmando sua 

identidade. Portanto, essa noção não engloba somente monumentos históricos, bens físicos ou 

mesmo desenhos urbanísticos, mas agrega a experiência vivida por meio de suas linguagens, 

conhecimentos, tradições imateriais, modos de usar os bens e os espaços físicos (CANCLINI, 

1990. p.99). 

Há uma defasagem entre a mudança de concepção do patrimônio material até que ela abarque 

o imaterial também, o que ocorre somente em 1980, como ainda existe a prevalência dos 

monumentos, segundo Canclini, uma vez que as ciências sociais demoram a se interessar pela 

produção cultural imaterial. Outro ponto relevante na avaliação do autor é o fato de os estudos 

referentes ao tema serem oriundos da avaliação dos “especialistas no passado”, como ele 

chama os arquitetos, arqueólogos e restauradores.  

Deste modo, o Patrimônio Cultural, dividido em material e imaterial, é compreendido no século 

XXI, através do conceito antropológico de cultura, e, assim, representando todo o fazer humano, 

desde objetos, conhecimentos, capacidades e valores, contendo, portanto, a noção de 

Patrimônio Histórico como uma de suas vertentes. 

Estando a cultura em constante movimento, certezas absolutas ou mesmo os impulsos de 

imutabilidade são impróprios em suas análises. Sendo uma construção cultural, o conceito e os 

 
48 Nos anos 1970 correspondia a 41% do total, na década de 1980 a 34%, na década de 1990 a 45% e nos anos de 
2000 até 2003 a 40% do total protegido (SCIFONI: 3). Tem aspas ou não?  
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contextos do Patrimônio Cultural devem também ser entendidos por suas constantes mutações. 

Desta maneira, é preciso atrelar a uma contextualização do momento os tratamentos do 

patrimônio e as diretrizes de restauração, evitando a falácia de críticas arbitrárias e não 

condizentes com as épocas por eles transcorridas.  

O que se pretende, pois, é o estabelecimento de uma postura de disponibilidade contínua em 

relação às modificações e às possíveis reflexões conceituais e práticas no que se refere não só a 

tomada de decisões, mas sobretudo para analisá-las. Importante ressaltar sempre que, 

enquanto patrimônio cultural, as edificações, monumentos, obras, atos, eventos e a sociedade 

estão em constante processo de construção e formação cultural, daí a maleabilidade 

indispensável não só para sua adaptação como para sua evolução. Reitera-se ainda a 

importância da regulamentação, por órgãos próprios, dos bens culturais e naturais de cada 

Nação e dos estados, mesmo que seguindo diretrizes internacionais, visando defender os 

patrimônios da humanidade, mas também lutar pela preservação da identidade nacional e 

soberania, compreendendo suas especificidades e valorizando a diversidade do campo de 

preservação material.  

No entanto, o conceito definido para nortear os trabalhos do SPHAN, até o início da década de 

1970, versava sobre este passado constituido por uma só raça formadora de nossa cultura, 

atrelando-o a um herói ou fato histórico. Este pensamento acaba por privilegiar construções 

representantes de um poder centralizador, oligárquico, ou seja, referia-se especialmente a 

construções religiosas, residências senhoriais e os palácios opulentos que ostentassem o poder 

daquela elite dominante.  

A grande transformação no cenário do patrimônio histórico se deu graças a Carta Constitucional 

de 1988 e a proposta que ela trouxe de retomar o conceito de patrimônio cultural, termo 

considerado mais amplo, sugerido por Mário de Andrade. Uma das diretrizes mais importantes 

desencadeadas por essa alteração é que ela permite abarcar vários outros significados em 

relação ao patrimônio, mas, principalmente, a que está relacionada ao fato de que a preservação 

deve existir independente do tombamento patrimonial. Outro ponto muito importante desta 

sequência de transformações é a edição da Lei Sarney, fundamentada nas Normas de Quito49, 

que permitia e estimulava, através de descontos no imposto de renda, que o setor privado 

 
49 Caracteriza-se por um conjunto de normas oriundas do documento produzido a partir da Reunião de Punta del 
Este. Ocorrida entre os meses de novembro e dezembro de 1967, a reunião foi idealizada pela Organização dos 
Estados Americanos. Pretendia-se discutir a respeito da conservação e utilização de monumentos e lugares de 
interesse histórico e artístico. O ponto considerado aqui, no entanto, está relacionado ao entendimento do 
Patrimônio Cultural como detentor de valor econômico e capaz de se caracterizar como instrumento de progresso, 
enquanto equipamento turístico a ser visitado. 
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investisse na área cultural. 

O novo cenário brasileiro, desenhado pelas possibilidades de redemocratização, abertura de 

novos espaços e cuLminando na formulação de uma Nova República possibilita a entrada de 

novos atores sociais oriundos dos mais diversos setores, clamando por serem ouvidos, vistos e 

representados. As discussões a respeito do patrimônio cultural, então, passam a incorporar 

novos conceitos e absorver outros debates envolvendo cidadania, melhoria da qualidade de vida 

e a multiplicação dos direitos, sejam eles à memória ou à pluralidade cultural, à defesa do meio 

ambiente, elementos que serão determinantes para a reformulação das eleições e delimitações 

dos bens patrimoniais. 

Todavia, a grande transformação no conceito de patrimônio histórico, alçando-o a sua 

concretização em caráter jurídico enquanto patrimônio cultural brasileiro, se deu através da 

edição do Decreto nº 3.551 de 4 de agosto de 2000, ampliando a atuação do IPHAN e permitindo 

o registro dos bens culturais de natureza imaterial. Deste modo, a chamada diversidade cultural, 

tão exigida desde o final da década de 1970 e percorrendo todos os anos 1980, ganhava espaço, 

contribuindo para a aceitação de novas perspectivas no que diz respeito ao patrimônio no Brasil. 

Setores da cultura brasileira e espaços da cidade importantes para uma parcela populacional, 

porém que não faziam parte do banco de fatos marcantes e elencados como relevantes e dignos 

de serem lembrados para nossa história, que antes encontravam-se esquecidos pelos 

investimentos e políticas públicas, seriam resgatados, , através da preservação do patrimônio 

cultural, como fatos memoráveis. 

Nos últimos anos, muitos esforços dos órgãos estão direcionados à conscientização e educação 

patrimonial da população. Entendeu-se que, no que se refere à preservação, é preciso expandir 

a atuação para além dos inventários e dos tombamentos, necessários enquanto instrumentos e 

formas legais de preservação, porém é na educação, mediante a conscientização da população, 

no nível das comunidades locais, que se pode divulgar, cada vez mais, o valor desse patrimônio 

e incluir o senso na população de que também são atores de valoração dos bens. Sobretudo, é 

através da educação que se pode fazer com que o patrimônio cultural seja assimilado, entendido 

e preservado no cotidiano da cidade pela população que o enxerga como parte fundamental de 

sua história e cultura.  

Os bens culturais dinâmicos vão encontrar na produção, coleta das referências históricas e na 

divulgação do conhecimento, evidenciando os valores atribuídos aos bens pelos atores 

envolvidos com sua produção e transmissão, os meios mais adequados para a sua preservação. 
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Dependendo da existência de grupos interessados, a ação do Estado deve ser flexível e 

descentralizada para a perpetuação dos bens culturais imateriais, se fazendo fundamental 

mediadora para estabelecer o diálogo com os atores sociais e o bem. As medidas de 

preservação, em se tratando de uma matéria viva, devem se pautar em estratégias distintas, 

elaboradas e implementadas em parceria com os interessados em dar continuidade histórica ao 

bem.  

E, por fim, vale apontar que ao se estabelecer padrões para a escolha e visando moldar os 

conceitos patrimoniais anteriores, se estaria, de certa forma,  impossibilitando a inclusão de 

outros caminhos, realidades e representações na própria construção da noção de patrimônio 

cultural nacional. 

É preciso explorar de forma mais efetiva este recurso do patrimônio Imaterial no Brasil, 

entendendo-o como representante e testemunho de nossa história, compreendendo seu papel 

para descentralização e motivação de nossa sociedade para preservar o que de fato lhe 

caracteriza e pertence. Destaca-se aqui o potencial democrático desse tipo de representação 

patrimonial, uma vez que, na maioria das vezes, não se depende de poder de compra para 

consumir este tipo de bem, que tão pouco exige conhecimento prévio e especializado. Estão, 

em geral, palpáveis e exercem um papel primordial enquanto testemunhos do passado, meios 

de propagação da história e são essenciais para a fruição da diversidade estética. 

As pressões externas de grupos sociais para dentro do IPHAN, principalmente no decorrer dos 

anos 1980, desempenharam papel fundamental para o resgate do entendimento do conceito 

pensado por Mário de Andrade (1936-1937) e retomado por Aluísio Magalhães, no fim dos anos 

1970. Preceitos que se referiam ao patrimônio não somente enquanto recurso construído e 

constituido por fatos memoráveis e dignos de serem lembrados na nossa história e que 

tampouco esse conceito estava limitado a edificações preservadas, e sim, que ficariam para a 

posteridade, por diversos motivos. Sobretudo, busca-se destacar o fato de o patrimônio cultural 

brasileiro estar em muito mais lugares e pertencer a muitos outros grupos componentes de 

nossa sociedade. 

As discussões a respeito do patrimônio imaterial, no cenário nacional e internacional, vêm 

influenciando bastante as reflexões sobre o valor dos bens culturais. As Recomendações de 

Nairóbi e outros documentos relativos à preservação de sítios históricos já destacavam, a partir 

do século XX, a importância dos aspectos intangíveis da forma com que o homem se relaciona 

com o ambiente. As evoluções neste tema são tamanhas, que de certa forma já não se pode 

mais dissociar as considerações a respeito do patrimônio material e imaterial. Essa relação se dá 
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a partir do entendimento de que todo o patrimônio material tem uma dimensão imaterial de 

significado e valor; e todo o patrimônio imaterial tem uma dimensão material que contribui para 

a sua realização (MENESES, 2012). Deste modo, fazendo com que o valor social objetivado nas 

práticas sociais, religiosas, políticas também possa ser reconhecido e considerado nos processos 

atrelados à preservação. 

Por último, neste capítulo cabe a reflexão a respeito da interdependência entre o patrimônio 

material e imaterial, na medida que “o patrimônio cultural tem como suporte, sempre, vetores 

materiais” (Meneses, 2012, p.31). Estendendo-a à durabilidade do objeto material usada pelas 

classes privilegiadas como um dos fatores importantes para pensar a sua escolha hegemônica 

patrimonial. Além de serem construídos com materiais mais duradouros, mais caros e de melhor 

qualidade, com um partido arquitetônico talvez mais elaborado, estudado e que demandou 

mais horas de desenvolvimentos, afora a utilização de mão de obra especializada, cara, estudos 

de composição formal mais exuberantes e, por vezes, mais agradáveis aos olhos, ainda 

pertenciam a camada social que exercia influêncial social, política e econômica não só nos 

órgãos, mas no Estado, muitas vezes. 

O que se entende é que o patrimônio cultural brasileiro está muito além destes símbolos que 

representam a supremacia de uma ou de outra classe; a validação do patrimônio está na 

diversidade, em sua assimilação e no seu poder de sensibilização e de evocar não só os 

sentimentos, mas o passado que o construiu e o passado que nos constitui enquanto formação 

social, mas também na mutabilidade.  

Portanto, o patrimônio cultural brasileiro está, igualmente, no saber fazer popular, na 

religiosidade, na forma de socialização, dos mais diversos grupos que compõem a nação e no 

tempo. Destaca-se a importância de refletir sobre o próprio conceito de autenticidade, 

conforme entendido na contemporaneidade, e ao qual diversos questionamentos têm sido 

direcionados em relação à sua validade e pertinência para a preservação de bens culturais. O 

conceito de autenticidade é tratado a partir da visão que defende sua compreensão pautada 

pelo respeito à materialidade dos bens, considerando todo o seu percurso ao longo do tempo e 

não apenas sua configuração original, e incorporando também os aspectos imateriais dos sítios 

históricos (COELHO, 2018). 
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CAPÍTULO 02: CONCEITOS ATRELADOS À APROPRIAÇÃO NO 

ESPAÇO PÚBLICO E MANIFESTAÇÕES SOCIAIS.  
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2.1 VANDALISMO INSTITUCIONAL, IMPOSIÇÃO E SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL? 

 

A análise dos vandalismos na Revolução Francesa, que deram origem a intensos debates a 

respeito do campo da preservação e ao patrimônio cultural propriamente dito, leva ao 

questionamento da unilateralidade do uso do termo “vandalismo”. É comum a utilização da 

expressão “vândalos” para designar manifestantes, principalmente por parte dos políticos e da 

mídia. Ao ouvir a palavra vandalismo a analogia é imediata com a figura de cidadãos em protesto 

pela cidade, ocupando as ruas e avenidas e de alguma maneira dificultando a circulação urbana, 

por exemplo. Quando se relaciona a imagem dos “black blocks” atirando pedras e bombas 

contra as vidraças de uma edificação patrimonial, ou incendiando madeiras e lixeiras na rua, 

deixa de ser uma analogia e passa a ser uma constatação. No entanto, só existe este lado do 

vandalismo, praticado pelo povo em razão de uma causa ou discordância político-social? 

Antes de tratar do vandalismo atrelado aos manifestantes que danificam o patrimônio em 

oposição ao poder simbólico por ele expresso, pretende-se questionar o unilateralismo deste 

debate. Ainda que as políticas patrimoniais sejam mecanismos recentes e, portanto, em 

processo de transformação, é preciso questionar suas bases de fundamentação. O que se deve 

preservar? Quem determina o que deve ser transmitido de geração a geração? Quais os 

objetivos dessas afirmações formais no tempo? Qual o real objetivo do patrimônio? Atrativo 

político? Ativador de memórias? Conector do homem e da sociedade no espaço e no tempo? Se 

parcelas da população não têm a sua materialidade afirmada como bem a ser preservado, por 

que se busca essa validação oficial? As formas urbanas devem ser entendidas não como 

elementos tangentes ou cenários das manifestações, mas como primordiais para a atração e 

realização dessas concentrações sociais. Aprofundar a importância da vivência edificação e 

população, para a construção do conceito de "locus", enquanto espaço impregnado (Rossi, 

2001) e para a consolidação da imagem da cidade. Há que entender as questões formais e 

tipológicas, e sobretudo simbólicas, que envolvem a configuração do espaço urbano construído, 

para além de um cenário ou contexto onde as ações sociais se desenrolam. Essa representação 

enquanto imagem do poder, por um lado pode contribuir como impulsionadora para que 

determinados movimentos se intensifiquem ou mesmo surjam em determinadas localidades. É 

preciso imprimir o papel ativo que a memória do lugar, do patrimônio exerce nas manifestações 

urbanas e no próprio urbanismo.   

Estas entre outras questões permeiam, neste capítulo, o debate acerca de outros tipos de 

vandalismo e imposições formais e tipológicas, sociais e culturais na cidade. Estas edificações, 



112 
 

normalmente, emblemáticas de um poder dominante, com seus ritos e tipologia escolhidos, 

muitas vezes são sim danificadas, por oposição, ao não representarem àquela comunidade. 

Porém, não se pode ignorar a falta de investimentos contínuos na manutenção dos bens e 

tampouco as demolições, abandonos e esvaziamento de significados das tantas outras 

edificações que são representativas de uma parte da população, mas que não têm 

reconhecimento oficial do governo e, portanto, validação formal, patrimonial. 

Vincular, assim, a vivência contemporânea do edifício, e seus entendimentos e possibilidades 

positivas e negativas, à compreensão prática do conceito da vitalidade (Lynch, 1981), 

estimulada por políticas públicas de ocupação das áreas urbanas é fundamental para a sua 

apropriação permanente e não somente em eventos transitórios, devendo o local reunir 

características que proporcionem melhores condições de habitar o espaço. Importante se 

reaproximar das edificações a população, mesmo durante o ápice dos atos sociais, como meio 

de reforçar os simbolismos culturais. Ainda que este contato, em um primeiro instante, possa 

gerar algum dano ao patrimônio, é preciso entender que esta prática ocorrerá enquanto os 

vínculos urbanos não forem (re)estabelecidos na cidade.  

 A falta de investimentos que leva os patrimônios a condições deploráveis, por vezes a incêndios, 

como o caso do Museu Nacional no Rio de Janeiro (2018), além das demolições precoces de 

símbolos e ícones para uma parcela da população, como o Cortiço Cabeça de Porco (1893), não 

seriam, uma formalização do vandalismo por parte da elite política dominante? O não 

reconhecimento ou formalização de um patrimônio material que represente a cultura da parcela 

menos favorecida economicamente, como edificações em favelas, não seria também uma forma 

de relegar ao esquecimento essas representações de uma parcela social? Por que se repercute 

tanto o vandalismo em manifestações confrontando o poder simbólico edificado das elites 

dominantes e não se discute o vandalismo institucional que aniquila qualquer representação 

não validada oficialmente como bem a ser mantido? 

Em muitas dessas situações, por parte do poder público e suas representações, poder-se-ia ver 

o que Nietzsche chamou de niilismo, seja ele ativo ou passivo. A nuance da atividade pode-se 

associá-la à imagem das grandes demolições pré-reforma de Pereira Passos, no Rio de Janeiro, 

que ficaram conhecidas como “Bota Abaixo”, derrubando parte das edificações da área central, 

inclusive do Morro do Castelo, que deu origem a cidade. Há aí uma agressividade ou ameaça aos 

agentes ou cidadãos que se interpõem neste caminho, expulsando-os de forma abrupta de suas 

casas e desaparecendo com parte de sua conexão identitária com a cidade, por exemplo. E em 

relação ao niilismo passivo pode-se mencionar a atitude de indiferença, frente às cenas de 
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abandono, destruição e decomposição das edificações e monumentos patrimoniais, sem que se 

faça nada, enfim, uma espécie de “recuo e decadência das forças”.  

Surge daí o questionamento se, de fato, o descaso com os aparelhos patrimoniais públicos 

poderia ser considerados niilismo passivo? Por que não se podem chamar as demolições para 

revitalizações de áreas ou mesmo de símbolos das classes menos abastadas de niilismo ou de 

vandalismo institucional? Existe também o vandalismo de Estado e das mídias de massa? 

Quaisquer que sejam as respostas a essas perguntas, elas são apenas reflexões a respeito de 

parte da cidade que foi demolida em prol de um “desenvolvimento” pensado sob uma ótica e 

sem consulta prévia à população. Ou mesmo sem que se buscassem alternativas para viabilizar 

parte da identidade do lugar. Restou apenas a possibilidade de enxugar as lágrimas, conferir os 

registros que se têm daquelas demolições e refletir muito, e, principalmente, prosseguir na 

tentativa de pluralizar as representações patrimoniais e seus processos. 

Faz-se necessário pensar sobre os conceitos atrelados à apropriação do espaço público, 

caracterizando os elementos psicológicos e formais que envolvem essa atividade na cidade. 

Como relevante é compreender melhor as noções de espaço, lugar e território para versar sobre 

o entendimento de “locus” ou “Genius Loci”, trazendo a memória do lugar. Através desses 

conceitos pretende-se apreender, ainda que teoricamente, o porquê de determinados espaços 

urbanos serem tão utilizados como palco de manifestações de protestos e a forte repercussão 

das ações nesses espaços. Vale destacar também a distinção entre as noções atreladas às 

reuniões de cidadãos nas ruas, seja para protestar ou outras finalidades, diferenciando 

multidão, manifestação, massa, povo, sociedade e outros importantes elementos. Busca-se 

nesta parte da tese definir melhor o conceito de manifestação social a ser aplicado em todo este 

transcurso teórico. 

Antes de tratar propriamente dos eventos de grandes concentrações de massa, sejam eles 

relacionados às festividades carnavalescas ou a protestos sociopolíticos, pela cidade do Rio de 

Janeiro, sobretudo na área central carioca, convém traçar um breve panorama das 

desigualdades presentes no início do século XIX e como elas se evidenciaram na cidade em 

transformação. É fundamental refletir a respeito da construção dos ícones arquitetônicos, 

estruturadores da grande reforma urbana carioca, que modificou completamente a forma- 

aparência da área central da cidade. E observar, sobretudo, a imposição tipológica cultural 

através das demolições que deram espaço a novas formas visando atender às demandas das 

elites. Mesmo em meio às reformulações urbanas, projetadas por Pereira Passos, as 

contradições sociais se fizeram evidentes, de forma paulatina. Por que sob a ótica institucional 
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danos e depredações ao patrimônio são vandalismos e, em contraposição, demolições ou 

descaso com outros símbolos patrimoniais, efetivamente ou em potencial, não são tratados, 

ainda que teoricamente, da mesma maneira?  

2.1.1 Recusa perversa e o patrimônio da elite 

A história de um país evidenciada no espaço através de seus patrimônios culturais e das memórias 

selecionadas para serem ressaltadas. Deste modo, os mesmos são a expressão, por vezes, de uma 

elite dominante específica que os apresenta como representação da maioria. Este apontamento se 

relaciona de forma íntima com uma recusa perversa, segundo a psicanálise, ou negação, promovendo 

o apagamento da existência dessa parcela pela sociedade pautada numa formação social, no caso da 

brasileira, elitista, racista, escravocrata, machista e branca legitimada pelo Estado.  

Ainda que não se trate diretamente como vandalismo institucional a essa omissão das forças públicas 

na manutenção dos símbolos de parcela da população mais pobre, se trata aqui da evidente negação 

e não legitimação de seus potenciais formais. Estas representações formais, impostas na cidade, 

explicam de alguma maneira os constantes e recentes ataques a monumentos no mundo, por seu 

entendimento racista, indicando também as intenções por trás das históricas depredações às 

edificações símbolos do poder. Sendo assim, este é um importante recorte a ser analisado aqui, ainda 

que brevemente. 

Nesse sentido, a história dos pobres e negros no Brasil, maior contingente populacional de nosso 

país, portanto, detentora em potencial do maior número de representações formais de sua 

cultura na cidade, sofre com o apagamento ou não oficialização de sua história. Essa constatação 

se relaciona de forma íntima com uma recusa perversa. Para que essa construção fique mais 

evidente e literariamente mais interessante, recorre-se a Machado de Assis em “Memórias 

Póstumas de Brás Cubas” quando, questionando o caráter de seu cunhado, Cotrim, Brás Cubas 

relata que seus inimigos o acusavam de, frequentemente, enviar seus escravos para pesadas 

punições no calabouço, o considerando um bárbaro. A literatura ficcional de Machado, como é 

sabido, é uma representação da época, ou seja, do Rio de Janeiro do século 19. Sendo assim, 

parece um bom caminho, rapidamente, falar do alvará régio, de 1693, que determinava a 

construção de uma “casa pública para castigo dos escravos”, na cidade do Rio.  

Ressalta-se o poder simbólico impregnado em algumas palavras como calabouço, que era o local 

designado, então, para que os senhores de escravos delegassem os castigos de seus cativos ao 

Estado. Por ironia, consideravam as torturas domésticas ilegais, por razões de humanidade, mas 

também pelos gritos que provocavam, perturbando os vizinhos. O calabouço, assim, era 
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substituto do castigo ilegal praticado nas residências senhoriais, mas praticado paradoxalmente 

pelo Estado. O calabouço colonial, de alguma forma ainda continua entre nós, dissociado de sua 

história; segundo afirma Thomson Deveaux, o sistema penitenciário contemporâneo mantém 

alguma de suas piores características, ainda que reformulado em estrutura e nomenclaturas. 

Essa designação ganha mais relevância,  quando se verifica que o local onde hoje funciona a 

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ALERJ, era antes uma Casa de Câmara e Cadeia,   

portanto, uma forte representação de poder e de punições e prisões na cidade, sendo inclusive 

o local de aprisionamento de Tiradentes. Esse importante personagem de nossa história, 

condenado à morte brutal, hoje dá nome ao Palácio do poder legislativo, com sua tipologia 

arquitetônica empoderada e que deveria ser reconhecida como “a casa do povo e da 

democracia”. Outro ponto a merecer destaque:  o nome do restaurante em que o estudante 

secundarista brasileiro Edson Luís, assassinado por policiais militares em um confronto no 

Centro do Rio de Janeiro, durante manifestações sociais, também era Calabouço. Esta morte 

emblemática marcou uma série de mobilizações contra o regime militar que aos poucos foi 

endurecendo suas medidas até o decreto do Ato Institucional número cinco de 13 de dezembro 

de 1968 (AI-05).  

Este fato voltará a ser comentado e aprofundado nesta tese, mas causa certa consternação que 

o Restaurante Central dos Estudantes, cujo nome era “Calabouço”, tenha sido exatamente o 

local utilizado para punir, matar e silenciar as vozes dos estudantes que se manifestavam contra 

o aumento do preço dos alimentos no local. O poder simbólico deste acontecimento é de tal 

forma intrínseco na memória da cidade do Rio de Janeiro, que após o assassinato da Vereadora 

negra Marielle Franco, a analogia do corpo sendo carregado pela multidão e velado na 

Assembleia Legislativa e, posteriormente, na Câmara dos Vereadores, não só arrepia, como 

causa profunda reflexão dada a insígnia envolvida. O que se pretende, objetivamente aqui, é 

compreender o que se faz com a História e como ela afeta as relações, ainda hoje. Constata-se a 

sobrevivência insidiosa e velada das relações entre poder econômico e instituições legais do Estado, 

consolidadas por uma herança, por vezes perversa oriunda do Brasil colônia. 

No que tange ao tema aqui debatido, as recentes manifestações contra o racismo no mundo, ou 

mesmo nos eventos de massa de estudantes, tendo participação majoritariamente popular, ressalta-

se o mecanismo exposto na psicanálise de apagamento da história e seus efeitos. Destaca-se e se 

aplica à cidade, à sociedade e seus monumentos, os termos dos mecanismos de recalcamento, onde 

o que foi recalcado não é reconhecido pelo indivíduo ou grupo social não gerando, 

consequentemente, o sentimento de pertencimento. Freud, em seus estudos, situa este aparato 
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como responsável por uma série de covardias morais do “neurótico”, que vai delegar ao outro 

responsabilidades de algo que está diretamente relacionado a si. O segundo apontamento 

psicanalítico, que também pode ser transposto diretamente para a relação entre o quebra-quebra 

dos monumentos racistas e os movimentos populares no mundo, está atrelado a uma “foraclusão”, 

uma espécie de periferia, excluída das circulações dos valores e distante das trocas simbólicas, nas 

quais um acontecimento que não tem nome próprio reconhecido retorna na forma de injúria e atos 

violentos, por vezes impulsivos, passionais. Socialmente, detona a segregação; uma exclusão direta 

das relações sociais de trocas, mas que a afetam violentamente. E em terceiro, a recusa, que pode 

engatilhar pensamentos perversos, enquanto uma capacidade de afirmar e negar a existência de algo, 

de forma concomitante. E, neste aspecto, evidenciando muita similaridade com o racismo e a 

elitização patrimonial hoje, dominada por uma elite branca. A sociedade sabe da existência do 

racismo e da segregação socioespacial e da elitização do patrimônio, embora o negue, muitas vezes, 

por não ser afetado diretamente por ele. 

 

Figura 17: Grades de reprodução de um calabouço colonial brasileiro. Foto: Desconhecido 

 

Figura 18: Superlotação no presídio da Papuda, no Distrito Federal. Foto: Desconhecido 
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Ao relacionar a história do racismo no Brasil ao termo apagado, observa-se que há uma negação de 

sua exposição, mas que ele permanece vigente nas representações e atos, inclusive públicos. A ligação 

entre os senhores dos escravos e o Estado, que legisla e comete os atos de transgressão das próprias 

leis que formula, isenta os donos do poder das implicações daqueles atos que fomentam, mas permite 

que desfrutem de seus desdobramentos. O escravo marcado pelo açoite volta, ainda abalado pelo 

sofrimento, já os senhores que o recebem comprovam e desfrutam de sua passividade. 

 Algo desse pensamento pode-se aplicar ao processo de segregação espacial dos mais pobres, que se 

constata nos grandes centros urbanos. Vinculando sua existência ao medo, violência, sujeira, doenças, 

insalubridade reforça-se o seu caráter de inferioridade ou de risco à sociedade, e, deste modo, se 

garante a aceitação, se garante a aceitação “passiva” de sua própria exclusão. As elites que privam e 

segregam o espaço, relegando a péssimas condições de vida às camadas mais pobres, também 

usufruem deste distanciamento, que facilita o seu esquecimento no cotidiano. A exclusão dessas 

camadas sociais majoritárias e mais pobres coloca-se como uma imposição à manutenção e 

fortalecimento dos privilégios, inclusive espaciais, da elite. Há uma recusa de sua existência, mas uma 

necessidade de demonstração de sua miséria para reforço do poder. 

Assim, seguem também os atos de violência policial e militar na repressão das manifestações públicas. 

As leis que garantem o direito de manifestação, também permitem que os “descontroles” sejam 

“reprimidos” de forma, por vezes, violenta. Os calabouços, prisões, favelas, periferias, porões, 

demolições, arrasamentos, reformas urbanas e outros derivados, ainda que revelem as notórias e 

péssimas condições de investimentos do Estado, propiciam que a cena pública se apresente “limpa” 

destes agentes indesejáveis bem como de suas marcas históricas. Alimenta-se com as negações e o 

“não se quer ver”, a sensação de permissibilidade ditada pelo poder e de controle sobre o que se 

apaga ou  permite apagar da memória. 

2.2. ESPAÇO, LUGAR E TERRITÓRIO: COMPREENDENDO O SUJEITO SOCIAL 

Para o estudo da tensão existente na relação entre o patrimônio cultural e as manifestações sociais, 

é indispensável a análise do espaço público, nas escalas do espaço, território e lugar. Ou seja, as 

práticas socioespaciais. Apresentam-se alguns dos conceitos que dão embasamento aos estudos do 

espaço público, ao qual os patrimônios culturais e as manifestações sociais, objetos desta pesquisa, 

estão relacionados. E busca-se discutir as formas e a intensidade das apropriações socioespaciais. 

Importantes possibilidades, ao olhar para a Geografia, de se entender a relação do homem com o 

ambiente, que se impactam mutuamente. Esse aprofundamento teórico metodológico se dá para 

minimizar as possibilidades de negligenciar processos e contextos. 
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Toda a compreensão requer a articulação entre as escalas, ou seja, a avaliação 

dos modos, intensidades e arranjos, segundo os quais os movimentos se 

realizam e as dinâmicas e os processos se desenvolvem, combinando 

interesses e administrando conflitos que não se restringem a uma parcela do 

espaço. Mesmo quando os sujeitos sociais que têm menor poder aquisitivo 

aparecem atados a territórios relativamente restritos (SPOSITO, 2011, p. 

130). 

O desafio proposto diz respeito ao enfrentamento de diversas escalas para o questionamento 

de uma problemática, ainda que um ponto de vista prevaleça. Os diferentes níveis e 

conceituações sobre espaço público são fundamentais para a compreensão dos diferentes 

agentes sociais ali inseridos. “O que reforça nossa tese de que a escala, entendida como 

delimitação territorial de um objeto de pesquisa, não tem mais sentido se a articulação entre 

escalas geográficas não for a condutora da elaboração do pensamento” (SPOSITO, 2011, p. 136). 

A ideia, neste momento do trabalho, é munir o debate de conceitos que sejam capazes de 

correlacionar o cidadão ao ambiente e traçar conexões entre eles. O espaço público aqui 

entendido como o lugar do anonimato e de existência enquanto cidadãos (GOMES, 2006) e, não 

menos, enquanto espaço onde as disputas ocorrem e onde a vida cívica e política se 

materializam. Conforme bem sintetiza o poema de Leminski (1983), o espaço público é o local 

onde passa a existir o sujeito social. “na rua sem resistir me chamam torno a existir” (LEMINSKI, 

1983, p. 107).  

Objetiva-se traçar, aqui, uma reflexão teórico-conceitual sobre o espaço público, tratando de 

sua produção atrelada à apropriação ou segregação socioespacial no âmbito da Geografia. 

Deste ponto de vista, deve-se pensar o espaço como um recurso, um produto e como uma 

prática (NARCISO, 2009). Será abordada a importância de uma boa análise e o aprofundamento 

de cada um desses conceitos. Em primeiro lugar, trabalha-se o conceito de espaço, seguido da 

indagação a respeito do conceito de território. O conceito de lugar vem a seguir, dada a sua 

relevância para o estudo do espaço público e, particularmente, para esta pesquisa. Destacam-

se os confrontos e conflitos que se estabelecem nas diversas escalas, no que toca à dialética 

local x global. E, para finalizar este seguimento, o conceito de espaço público propriamente dito, 

que será analisado e relacionado aos demais conceitos discutidos.  

Antes de entrar na questão do uso e apropriação do espaço público e do patrimônio cultural, 

que enriquecem o debate do objeto central desta tese, procura-se investigar os conceitos e 

temas que envolvem essa problemática. O ponto de partida, assim, é a qualificação do conceito 

de espaço, diferenciando-o dos outros que lhe são correlatos: território e lugar. Santos, em 
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“Uma Necessidade Epistemológica: A Distinção entre Paisagem e Espaço”, afirma que “Paisagem 

e espaço não são sinônimos” (SANTOS, 2002, p.66). Este enfoque chama a atenção para o 

cuidado que se deve ter com os pseudossinônimos; existem articulações efetivas entre 

conceitos, mesmo que em segundo plano, que devem ser destacadas. Di-Meo (1998, p.233) 

ressalta, ainda, em suas definições epistemológicas, que os conceitos “se referem à capacidade 

de compreender e de explicar as coisas”. Valendo destacar, que estes têm a sua acuidade 

relacionada à língua na qual são escritos, na medida que ela é a fonte de onde vão jorrar as 

ideias, propostas e a própria expressão das ideias que deles se originam. 

O espaço não pode mais ser visto pela Geografia essencialmente a partir do 

que está localizado. Se essa perspectiva já não seria suficiente no passado, 

tanto mais agora que o aumento do conjunto de fluxos que podem se 

estabelecer entre os pontos que compõem o mosaico das localizações se 

amplia e se realiza em múltiplas escalas (SPOSITO, 2011, p 135).  

A definição de espaço tem como referenciais teóricos Milton Santos, “A natureza do espaço” 

(1999) e “A condição urbana” de Paulo Cesar da Costa Gomes (2002), cujas análises serão 

complementadas no decorrer do texto. Em Santos, a construção teórico-metodológica está 

direcionada para a compreensão integral do espaço geográfico. Já Gomes estabelece a conexão 

entre os conceitos de cidadania e democracia para tratar da relação entre espaço e território. 

Esses autores concordam que nas questões referentes ao espaço é preciso sempre que se 

desenvolva, através da Geografia, uma investigação com diversos níveis possíveis de análise; 

que se busque o diálogo entre as formas, a materialidade, a objetividade, o substancial e os 

conteúdos, a imaterialidade, as abstrações, o social e as subjetividades. Em outras palavras: “A 

ideia de forma-conteúdo une o processo e o resultado, a função e a forma, o passado e o futuro, 

o objeto e o sujeito, o natural e o social” (SANTOS, 1999, p. 103).  

Santos (1999, p. 63) entende que o espaço é o quadro único no qual a história se dá. Sendo 

assim, não pode ser considerado isoladamente, uma vez que “(...) é formado por um conjunto 

indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não 

considerados isoladamente (...)”. Enquanto Gomes (2002, p. 290) define o espaço como “um 

diálogo permanente entre a morfologia e as práticas sociais ou comportamentos”. Destacando, 

ainda, neste mesmo trabalho, a formação das “práticas sociais, em certa medida, 

compreendidas a partir da distribuição e da arrumação das coisas no espaço” (GOMES, 2002, p. 

172).  

Salienta-se o cuidado com leituras reducionistas: “Não há uma determinação da forma sobre o 

conteúdo, as formas espaciais não explicam completamente a maneira de ser da sociedade” 
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(GOMES, 2002, p. 172). Cabe destaque ao fato de ambos os autores entenderem os sistemas 

conjuntamente, justificando as articulações ininterruptas e mútuas entre eles. Tanto a 

“dimensão relacional” de Gomes (2002), como o “conjunto indissociável” de Santos (1999) têm 

o intuito de formalizar e/ou consolidar um objeto geográfico composto por níveis, em sistemas 

em constante interação. 

Não cremos, pois, que seja indispensável continuar buscando a definição de 

um objeto com existência separada, isto é, uma existência geográfica, um 

objeto geográfico em si. A partir do entendimento que tivermos do que deve 

ser o objeto da disciplina geográfica, ficamos em condições de tratar, 

geograficamente, os objetos encontrados. Mas esta proposição restará 

tautológica, se não buscarmos as categorias analíticas que permitam rever o 

todo como realidade e como processo, como uma situação e como 

movimento (SANTOS, 1999, p, 77).  

Ou ainda nas contribuições de Gomes:  

As interdições e a coerção são sempre matérias de comunicação e sinalização 

territorial, ou, em outras palavras, o espaço é internamente qualificado por 

uma regulamentação formal e uma visibilidade explícita de sua forma e 

fronteiras. Os relacionamentos tendem a ser impessoais e regulares dentro 

dos limites das diferentes esferas socioterritoriais. Dessa maneira há marcos 

territoriais que delimitam esferas de práticas regulares e eles são, 

simultaneamente, a condição para que essas práticas existam e o reflexo 

delas (GOMES 2004, p.40).  

Uma vez, que no estudo das práticas socioespaciais no espaço público existem diversos níveis 

capazes de determiná-las, há de se ter atenção para que, ao enfocá-las, esses diversos níveis 

não sejam descuidados teórico-metodologicamente. Esta observação é importante, nas palavras 

de Santos (1999), para que se consolide a ideia do espaço como uma construção permanente. 

O espaço é a síntese, sempre provisória, entre o conteúdo social e as formas 

espaciais. Mas a contradição principal é entre sociedade e espaço, entre um 

presente invasor e ubíquo que nunca se realiza completamente, e um 

presente localizado, que também é passado objetivado nas formas sociais e 

nas formas geográficas encontradas (SANTOS, 1999, p. 109). 

O segundo conceito é o de território. Da vasta bibliografia consultada, destacou-se Claude 

Raffestin: “Por uma Geografia do Poder” (1993), por seu estudo do poder a partir do enfoque 

da Geografia enquanto ciência. Esta visão do poder, estabelecido ou evidenciado a partir das 

formas urbanas, é muito rica para o debate aqui proposto. O poder está intrinsecamente 

relacionado com domínio de território. A abordagem de Raffestin enfatiza, pelo arcabouço 

reunido no livro, o conceito de território como um espaço onde um trabalho se projeta, seja 
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energia ou informação, e que revela relações marcadas pelo próprio poder (RAFFESTIN, 1993, 

p.144). É preciso marcar, didaticamente, a distinção entre espaço e território, visto que o espaço 

antecede inclusive as relações sociais que configuram a própria noção de território. 

É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O 

território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida 

por um ator sintagmático (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 (RAFFESTIN, 1993, p. 143).  

Seguindo essa mesma vertente há a evidenciação que um mecanismo é desenvolvido para que 

o espaço possa passar a território. Esta qualificação, estabelecida por Raffestin (1993), se ancora 

teoricamente nos escritos de Lefebvre (1978). 

“a produção de um espaço, o território nacional, espaço físico, balizado, 

modificado, transformado pelas redes, circuitos e fluxos que aí se instam: 

rodovias, canais, estradas de ferro, circuitos comerciais e bancários, 

autoestradas e rotas aéreas etc.” (LEFEBVRE apud RAFFESTIN, 1993 p. 143). 

O conceito de território, no entanto, não se limita apenas à escala das configurações econômico- 

político-organizacionais e muito menos associado e reduzido à escala do Estado, como provedor 

ou gestor. Diversos autores como Santos (1985; 1999), Souza (2003), Gomes (2006) também 

destacam esta premissa. Em Souza (2003), encontra-se a noção do território-nação vinculado ao 

sentido pátrio, indo além da configuração econômico-político-organizacional que qualifica o 

espaço transformando-o em território. 

A bem da verdade, o território pode ser entendido também à escala nacional 

e em associação com o Estado como grande gestor (...). No entanto, ele não 

precisa e nem deve ser reduzido a essa escala ou à associação com a figura 

do Estado. Territórios existem e são construídos (e desconstruídos) nas mais 

diversas escalas, da mais acanhada (p. ex., uma rua) à internacional (p. ex., a 

área formada pelo conjunto dos territórios dos países-membros da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte - OTAN) (SOUZA, 2003, p. 81). 

Souza (2003) agrega o conceito de território autônomo, onde se pode encontrar a ideia de 

território cultural. O autor destaca que o território é delimitado segundo as possibilidades do 

espaço, que é produto, ou através das relações sociais ou relações do poder que se produzem a 

partir deles. No entanto, deve-se chamar atenção que essa ideia está relacionada à necessidade 

de não limitar o poder exercido no espaço ao nível de determinação do Estado- Nação.  

Aqui, o território será um campo de forças, uma teia ou rede de relações 

sociais que, a par de sua complexidade interna, define, ao mesmo tempo, um 

limite, uma alteridade: a diferença entre “nós” (grupo, os membros da 
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coletividade ou “comunidade”, os insiders) e os “outros” (os de fora, os 

estranhos, os outsiders) (SOUZA, 2003, p. 86). 

Neste mesmo sentido, dialogando com os conceitos estabelecidos por Souza (2003), é 

construído o conceito de território, sob a ótica da Geografia de Paulo César da Costa Gomes 

(2006), que trabalha as relações entre espaço público e cidadania. 

[...] o conceito de território é antes de mais nada uma classificação, não 

simplesmente uma classificação de coisas, mas de coisas dentro de um 

espaço. [...] A noção de território na geografia moderna fez assim emergir 

com força a reflexão sobre o poder referenciado ao controle e à gestão do 

espaço (GOMES, 2003, p. 139). 

A concordância entre ambos está na presença de relações de poder que caracterizarão a gestão 

e o controle do espaço como território. E, ainda, que este poder não é exclusiva e 

majoritariamente exercido pelo Estado, mas antes por grupos diversos atuando em um 

determinado plano espacial, reconfigurando, desta maneira, as esferas do poder, aproveitando-

se das crises dos modelos espaciais de representação política.  

Assim, pactos político-sociais constituem sempre, em qualquer nível que se 

considere, local, regional ou global, reestruturação no arranjo espacial 

daquela sociedade, e o conceito geográfico que incorpora essa reflexão é o 

conceito de território (GOMES, 2003, p. 139). 

Por outro lado, visando contrapor a ideia de violência como “a forma extrema e brutal do poder” 

(RAFFESTIN, 1993, p.163), Souza (2003) apoia-se em Arendt (1985): “(...) politicamente falando, 

é insuficiente dizer não serem o poder e a violência a mesma coisa. O poder e a violência se 

opõem: onde um domina de forma absoluta, o outro está ausente” (ARENDT apud SOUZA, 2003, 

p. 81).  

O ponto de convergência entre todos os autores que enfocam o conceito de território está no 

fato de que relações sociais ou relações de poder configuram um território. Por exemplo, a 

concepção de um espaço modificado pelo homem, que se organiza em sociedade e se tecnifica, 

aparece em Milton Santos: “Espaço e Método” (1985), onde além de analisar as características 

e configurações do espaço ele também discorre sobre o conceito de natureza selvagem ou 

natureza cósmica, em oposição à segunda natureza. Desse modo, Santos (1985), estaria se 

referindo a uma divisão do trabalho, por exemplo, à medida que o homem tecnificado e 

organizado em sociedade constitui uma segunda natureza e, assim, estaria se referindo a um 

território ou, ao menos, a formas de territorialização. 
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A natureza primeira, como sinônimo de “natureza natural”, só existiu até o 

momento imediato anterior àquele em que o homem se transformou em 

homem social, através da produção social. A partir desse momento, tudo o 

que consideramos como natureza primeira já foi transformado. Esse processo 

de transformação, contínuo e progressivo, constitui uma mudança qualitativa 

fundamental nos dias atuais (SANTOS, 1985, p. 8). 

O foco de Santos (1985; 1999) não é especificamente conceituar o território, mas pontuar o 

processo histórico que configura o espaço de determinado modo, em um dado período e com 

certas técnicas. O espaço, conforme caracterizado no segundo capitulo da primeira parte do 

livro “A natureza do espaço” (1999), é compreendido enquanto interação entre sistemas de 

objetos e sistemas de ações, sendo, portanto, um híbrido. 

A interdependência entre forças produtivas e relações de produção se amplia, 

suas influências são cada vez recíprocas, uma define a outra cada vez mais, 

uma é cada vez mais a outra. As forças produtivas são relações de produção, 

as relações de produção são forças produtivas. [...] Considerar o espaço como 

esse conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações, assim 

como estamos propondo, permite, a um só tempo, trabalhar o resultado 

conjunto dessa interação, como processo e como resultado, mas a partir de 

categorias susceptíveis de um tratamento analítico que, através de suas 

características próprias, dê conta da multiplicidade e da diversidade de 

situações e de processos (SANTOS, 1999, 40). 

Já tendo discorrido sobre as bases dos conceitos de espaço e território, parte-se agora para a 

investigação do espaço público como um tipo de lugar. Para tratar do espaço público é 

necessário se debruçar sobre o conceito de lugar, destacando-se aqui a importância deste 

estudo pelas relações que podem se estabelecer a partir do conflito entre escalas, sobretudo no 

que toca à dialética local x global. Para percorrer esse caminho conceitual teórico,  o artigo 

“Acepções Recentes do Conceito de Lugar e Sua Importância Para o Mundo Contemporâneo 

(2000)”, de Luiz Felipe Ferreira, merece ser distinguido pela rica síntese que apresenta desse 

campo, no qual pontuam duas correntes de pensamento dentro da Geografia Humana: a dita 

Geografia Humanista, muito ligada à fenomenologia e a Geografia Radical de cunho mais 

dialético-marxista. 

No que tange à teoria, na geografia humanista três autores destacam-se como mais relevantes, 

segundo Ferreira (2000) em seu artigo, e aqui reafirmados. Holzer (1999), com sua concepção 

de lugar como “centro de significação”, onde é realizada a experiência da existência humana.  

Tuan (1983), para quem o espaço começa como sítio de indiferença até que se torna lugar, sendo 

a ele atribuídos valores de vivência diferenciando-o dos demais espaços. Assim, para o autor, 

espaço e lugar teriam a mesma raiz e se complementariam. E, finalmente, enfatizando a 
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importância da convivência e das relações para a construção de um lugar e, portanto, de seus 

significados, Relph (1980) para quem: 

Uma relação profunda com os lugares é tão necessária, e talvez tão inevitável, 

quanto uma relação próxima com as pessoas; sem tais relações, a existência 

humana, embora possível, fica desprovida de grande parte de seu significado 

(RELPH, 1980 p. 41 apud FERREIRA, 2000, p. 68). 

O papel destrutivo da homogeneização cultural e formal e sua vertente que desconsidera a 

importância do lugar configura duras críticas à globalização, sobretudo na ótica da Geografia 

Humanista de cunho fenomenológico, que vai além da preocupação com a formação e vivência 

com e no lugar. 

A questão da globalização é, deste modo, crucial para tentar-se entender a 

diminuição do número de lugares significantes e a homogeneização das 

paisagens. A partir desta constatação, Relph (1980) irá elaborar o conceito de 

deslugaridade (placelessness), associando ao mundo moderno a perda da 

diversidade e do significado destes lugares. De acordo com o autor, na 

sociedade atual, a diminuição do número de lugares significantes e paisagens 

diferenciadas estaria apontando para o surgimento do que ele chama de uma 

Geografia do deslugar. Como consequência disso, estaríamos sendo 

subjugados pelas forças da deslugaridade e pela perda de nosso sentido de 

lugar (FERREIRA, 2000, p. 69). 

A forma como a vertente da fenomenologia aborda a questão do lugar sofre duras críticas, 

principalmente a visão dos mais radicais desse olhar humanista. A Geografia Radical defende 

que para além dos sentidos e percepções, o lugar é a edificação construída por meio das relações 

sociais dentro de um período histórico cumprindo, deste modo, diversas formas e funções e 

estabelecendo diálogos, que de certa forma, podem contradizer a homogeneização das 

normativas globais (SANTOS, 1999). 

O lugar é uma construção social e deve ser compreendido tanto como uma 

localização quanto como uma configuração de "permanências" relativas, 

internamente heterogênea, dialética e dinâmica contida na dinâmica geral de 

espaço-tempo de processos sócioecológicos. Ou seja, processos específicos 

contidos e expressos dentro do processo global (HARVEY apud FERREIRA, 

2000, p. 71). 

Santos conclui sua reflexão a respeito da relação lugar x global caracterizando o lugar como um 

processo sócio-histórico.  Deste modo, sendo cada lugar, ao mesmo tempo, objeto de uma razão 

global e de uma razão local, convivendo dialeticamente (SANTOS, 1999, p.231). Descrevendo no 

último capítulo do livro “Natureza do Espaço” a trama que se observa na relação lugar x global. 
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A ordem global busca impor, a todos os lugares, uma única racionalidade. E 

os lugares respondem ao Mundo segundo os diversos modos de sua própria 

racionalidade.  

A ordem global serve-se de uma população esparsa de objetos regidos por 

essa lei única que os constitui em sistema. A ordem local é associada a uma 

população contígua de objetos, reunidos pelo território e como território, 

regidos pela interação (SANTOS, 1999, p. 230). 

O conceito de espaço público, tal qual discorrido por Narciso (2009) em seu artigo: “Espaço 

público: ação política e prática de apropriação”, onde almeja esclarecer que ao tratar o espaço 

público apenas como um instrumento de argumentação e embasamento teórico, nos obriga a 

pensar o espaço como um recurso, um produto e como uma prática (sensual, social, política e 

simbólica). Entende também o espaço público como aquele espaço que, dentro do território 

urbano tradicional (especialmente nas cidades capitalistas, onde a presença do privado é 

predominante), sendo de uso comum e posse coletiva, pertence ao poder público (NARCISO, 

2009, p.266). Concepção que ganha novos elementos: 

Quando Castro (2002) refere que num primeiro momento existe um retorno 

em força dos espaços públicos como elementos centrais dos projetos 

urbanos, entra um pouco na teoria de Arendt, onde se enquadram os atores 

institucionais, em que o espaço público se encontra enquanto lugar de ação 

política e de expressão de modos de subjetivação não identitários, (Hannah 

Arendt, 1972), ou seja, muito ligado ao que Lefevbre (1973) refere de espaço 

programado 2; e o espaço público como lugar por excelência da comunicação 

e encontro multissocial, da democracia e do uso livre (Jürgen Habermas, 

1984) (NARCISO, 2009, p. 268). 

Outra válida contribuição da autora diz respeito ao poder simbólico do espaço público, onde 

contradições podem ser explicitadas pelos mais diversos agentes.  

O espaço público constitui ou deveria constituir uma fonte de forte 

representação pessoal, cultura e social, pois trata-se de um espaço simbólico 

onde se opõem e se respondem aos discursos, na sua maioria contraditórios, 

dos agentes políticos, sociais, religiosos, culturais e intelectuais que 

constituem uma sociedade (NARCISO, 2009, p. 268).  

O entendimento do espaço público estritamente ligado ao conceito de acessibilidade também é 

extremamente pertinente, tendo apoio em Serpa (2004), onde o espaço público seria o lugar no 

qual qualquer indivíduo pode circular livremente (NARCISO, 2009, p.269). Essa lógica, ao 

observarmos nossa história em várias temporalidades, não se legitima. Cabe destacar o papel 

elitizado das grandes reformas urbanas e do próprio campo patrimonial como representação no 
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espaço de parcela da população, culminando numa imposição formal e cultural à maioria da 

sociedade.  

2.2.1. “Bota-Abaixo” a “Vitrine do Progresso”: O “Genius Loci” carioca 

O patrimônio cultural da cidade localizado nos grandes eixos da Avenida Rio Branco e Presidente 

Vargas trazem na memória de sua concepção a formulação de uma nova realidade espacial, 

segregatória e impositiva, no centro da cidade. Este entendimento será fundamental para 

contextualizar as diferentes formas de comemorar o carnaval pela população carioca, 

apresentando múltiplas aparências em uma “mesma” manifestação cultural e similar 

espacialidade, bem como para analisar os movimentos políticos na avenida. Estes bens 

patrimoniais edificados representam uma classe dominante e se mantêm como pontos 

referenciais da cidade, impostos pelo Estado ou internalizados pela população por meio de seu 

poder simbólico impregnado.  

Recorre-se ao conceito de “genius loci” para compreender os motivos da área central do Rio de 

Janeiro, e de sua Avenida Rio Branco e adjacências serem a expressão formal de um espírito em 

protesto na cidade. Um lugar assimilado como importante palco das manifestações sociais, 

muito devido às memórias nele impregnadas e às formas de poder que ali se opõem. Conforme 

visto no capítulo um, o arquiteto Norbert-Schulz busca na filosofia grega a reflexão sobre o 

conceito de lugar, entendendo o “genius loci”50, como espírito do lugar. Deste modo, as 

localidades são associadas a divindades zeladoras e pertencentes a um determinado povo. 

Assim, em religiões que vinculam o povo a um determinado lugar, firmemente, as divindades 

parecem assumir as características do lugar, e conferindo-lhes a sua personalidade. Seus 

poderes estariam associados aos arredores de seu domínio particular, recompensando e 

protegendo o próprio povo, fazendo mal, porém aos à estrangeiros51. 

Sendo assim, ao conferir um caráter ao lugar, através do “genius loci”, o homem colocava-se em 

posição central no universo. Este exercício antropocêntrico, no entanto, se manifesta 

dubiamente; de um lado, a elite impondo suas transformações a uma área já consolidada, de 

outro, parte da população resistindo e buscando nos protestos formas de permanecer. A elite 

carioca, se impondo formalmente, não era mais do que a repetição de um ato primordial: 

 
50 Genius loci é um conceito romano, do latim, que significa Espírito do lugar. Segundo os gregos cada ser 
“independente” tinha o seu genius, o seu espírito-guardião, que dava vida às pessoas e aos lugares, os acompanhava 
desde o nascimento até a morte e determinava as suas características e essência. (Paulys Realencyclopedie der 
Classischen Altertumswissenschaft, s/d. Apud. NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci. Op. cit.) 
51 TUAN, Yi-fu. Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. Tradução: Lívia de Oliveira. São Paulo: Difel, 
1983. 
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trabalhando a terra desconhecida, realiza novamente o ato dos deuses que organizaram o Caos, 

dando-lhe uma estrutura, formas e normas, interpretando-o para nele poder habitar. 

Nesse contexto, cabe uma breve incursão sobre a construção histórica da área central carioca 

enquanto esse lugar das manifestações sociais. A própria constituição do espaço, como reflexo 

do progresso do país, entendido como “Vitrine do Progresso”, estava pautada em uma 

imposição tipológica, pelo poder público, precedida por uma sequência de demolições que 

ignoraram as relações estabelecidas anteriormente entre homem-espaço. Essa tentativa de 

apagamento da memória do lugar com seus cortiços, pobres e trabalhadores transitando por 

toda a área fracassou, em razão da resistência dessas pessoas de ocupar esse novo espaço da 

elite, a eles imposto. Havia na região a espécie do “genius loci”; à área central já convergia uma 

diversidade social e temática assim como de funções urbanas e atividades, que a faziam pulsar 

como representação espacial daquela sociedade no tempo. 

No início do século XX, a atuação direta do Estado nas políticas e no espaço urbano proporcionou 

uma rápida transformação na morfologia da cidade, bem como evidenciou uma separação, 

ainda mais explícita, dos usos e classes sociais nos espaços. Com isso, o Estado potencializou e 

acelerou o processo de estratificação social, que já vinha ocorrendo na cidade desde o século 

XIX, conformando uma divisão espacial de núcleo e periferia, que ainda hoje persiste. Esta 

divisão também se revelou na espacialidade dos bairros que atenderiam aos burgueses e ao 

proletariado, sendo os investimentos direcionados apenas aos primeiros. Situação que agravou 

e causou ainda mais descontentamentos em relação às carências urbanas. 

(...) a Reforma Passos representa um momento de corte fundamental na 
relação entre Estado e Urbano. Até então, essa relação havia sido indireta, 
limitando-se o Estado a regular, controlar, estimular ou proibir iniciativas que 
partiam exclusivamente da esfera privada, que se constituía assim na mola 
mestra de crescimento da cidade. A intervenção direta do Estado sobre o 
urbano - caracterizada pela Reforma Passos - não só modificou 
definitivamente essa relação, como alterou substancialmente o padrão de 
evolução urbana que seria seguido pela cidade no século XX (ABREU, Maurício 
de Almeida, 1987). 

Dessa maneira é que a geografia da cidade, na área central, sofreu grande interferência das 

reformas, como o desmonte total do morro do Senado (1891), o desmonte parcial do morro do 

Castelo (só na década de 1920, na administração de Carlos Sampaio, o morro do Castelo seria 

totalmente destruído), mesmo diante da sua importância histórica como berço de fundação da 

cidade, arrasada, em parte, para dar lugar à avenida; muitas residências de famílias da região de 

encosta, grande extensão da ladeira do Seminário e parte da entrada do antigo Seminário dos 
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Capuchinhos, também no morro do Castelo, foram destruídos52. As memórias de uma parcela 

da população foram demolidas junto com suas habitações e formas de construir e se relacionar 

no espaço. 

Seus habitantes tinham desenvolvido, durante anos e anos, formas de 
resistência e de sobrevivência, valores culturais e sociais que, de uma hora 
para outra, desaparecem sob o peso da picareta. Podemos dizer que são 
comunidades inteiras que desaparecem, indivíduos que perdem sua 
identidade social, na medida em que veem seu universo cotidiano 
transformar-se em poeira, em questão de dias. Amizades são desfeitas, 
famílias se separam e, até mesmo, espaços destinados ao lazer desaparecem 
pela força do poder público, poder este que, em teoria, estaria a serviço dos 
interesses da população.53 (SILVA, Lúcia. 2000) 

Compreendendo que nenhum “Mundo” pode nascer no Caos da homogeneidade e da 

relatividade do espaço profano é que as tensões entre esse espaço central carioca imposto e a 

população desabrigada se intensificaram e proliferaram. O discurso sanitarista, no dia 28 de 

fevereiro de 1904, que deu início as demolições no Rio de Janeiro, de cerca de 2.700 prédios não 

foi capaz de garantir a realocação dessas famílias, mesmo prevista em decreto54 do prefeito 

Pereira Passos. O enorme número de despejos, a demanda por habitações e a carência da 

população, além da necessidade de permanência na área central, foram responsáveis pelo 

povoamento ainda mais intenso das favelas e outros cortiços de regiões menos afetadas do 

perímetro central, como as freguesias de Santa Rita e Santana. Desse modo, não só o decreto 

não foi suficiente, destinando à construção de casas populares algumas sobras de terrenos de 

prédios desapropriados na Avenida Salvador de Sá, como esse esforço foi tardio. Assim, a 

pretensão de construção da área central, visando transformá-la num espaço de prosperidade, 

varrendo os antigos registros e memórias não se consolidou. O caos, representado pela 

população pobre e seus cortiços, sobretudo, seguiu resistindo. Considerados focos epidêmicos, 

a recomendação expressa era a sua demolição, e grande parte eram habitações coletivas.  

A pretensão de ordenamento e as demolições, portanto, não abririam solo urbano apenas para 

o embelezamento da capital republicana, como criariam uma atmosfera de insatisfação da parte 

dos desabrigados, à medida que não houve, por parte do governo, grande preocupação com os 

despejados. A insatisfação se estendia aos donos dos cortiços ou locais que abrigavam estes 

 
52 BRENNA, Giovanna R. Del (org.). Op. cit., p. 213. 
53 SILVA, Lúcia. A cidade do Rio de Janeiro nos anos 20: urbanização e vida urbana. In: Cidades. Programa de pós-graduados em 

História. PUC-SP: Olho d’água, dez/2000. P. 55-84. 
54 Decreto nº1.042, de 18/07/1905: "a adquirir para a municipalidade, a fim de aproveitá-las na 
construção de casas para operários, as sobras de terrenos dos prédios desapropriados para a abertura 
da Avenida Salvador de Sá ou outras, constantes do plano de saneamento e embelezamento da 
cidade..." (...) "...vila operária, com lotação mínima de 250 pessoas, que for construída na zona urbana 
do Distrito." 
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inquilinos, na freguesia do Sacramento, onde se localizava grande parte das edificações 

desmontadas e assistia-se a uma comoção popular que se estendia aos comerciantes, pois 

naquela região encontravam-se pequenas manufaturas, comércios e moradias populares. O 

número de pessoas postas na rua com as demolições envolvia milhares. 

 
Figura 19: Detalhe do Projeto da Avenida Central (atual Rio Branco). Foto: Marc Ferrez. O Álbum da Avenida 
Central, 1982. 

 
Figura 20: A imprensa ilustrada e a crítica social: Querem arrasar o morro? Pois arrasem, mas se não há casas, façam 
barracões para a gente pobre! Descendo do Castelo. 2.9.1905.  Fonte: O Malho 

Eram contraditórias as opiniões e publicações a respeito do que se denominara "bota-abaixo". 

Desde que foi anunciada, em 1875, a Comissão de Melhoramentos da Cidade do Rio de Janeiro, 

os jornais cobravam diariamente a execução das reformas urbanas ali discutidas, porém neste 

ponto divergiam, dadas as condições a que eram expostas as camadas populares. Claramente 

oposicionista, o jornal Correio da Manhã atacava o governo, questionando suas determinações. 

Outros jornais, como A Notícia, destacavam o grande movimento de operários vindos de todos 

os cantos do Brasil, e mesmo de países vizinhos, impulsionados pelas reformas urbanas e a 

quantidade de serviços gerados, ressaltando na publicação do dia 18 de novembro de 1904 os 
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altos salários pagos. Segundo o historiador José Murilo de Carvalho foram gerados cerca de 

8.000 empregos, sem a exigência de qualificação, nos serviços de saneamento do porto, na 

Avenida Central e o do canal do Mangue. 

Como uma onda de protestos, a Associação Comercial recebeu uma solicitação dos 

comerciantes, a maioria de origem portuguesa, principalmente da freguesia do Sacramento, 

para entrar com um pedido de intervenção diplomática e suspender as obras, devido aos 

grandes prejuízos gerados na região, uma vez que os cortiços, abarrotados de habitantes, eram 

clientes de seus estabelecimentos. Os mesmos, insatisfeitos, foram acusados, na Revolta da 

Vacina, de fornecer querosene para que os rebelados incendiassem os bondes55, conforme 

descreve José Vieira, 1934: "Vendedores portugueses, avarentos a ponto de negar um pão de 

esmola davam aos revoltosos querosene às latas para os incêndios." 

Esses fatos ratificam a concepção de Schultz para quem o lugar é mais do que uma localização 

geográfica, ou seja, mais do que um simples espaço. “O lugar é a concreta manifestação do 

habitar humano”56. O autor coloca que o mundo como lugar é constituído por elementos que 

transmitem significados. Heidegger através da filosofia existencialista buscando uma definição 

do que é o lugar declara, conforme visto anteriormente nesta tese, que o homem para habitar 

sobre a terra deve tomar consciência que habita entre dois mundos dicotômicos, o céu e a terra. 

“sobre a terra já significa sob o céu”, diz Heidegger57. Por isso cabe ao homem não somente 

compreendê-los separadamente, mas, sobretudo, entender a relação existente entre eles. 

Terra é o detentor servente, florido e frutífero, dispersando-se em rocha e 

água, erguendo-se em planta e animal […]. O céu é o caminho abobadado do 

Sol, o curso das mudanças lunares, o brilho das estrelas, as estações sazonais, 

a luz e o crepúsculo do dia, a escuridão e o brilho da noite, a bonança e a não-

bonança do clima, as nuvens flutuantes e o azul profundo do éter58. 

Norberg-Schulz relata que a estrutura de um Lugar, seja ele natural ou construído, é composta 

por duas categorias: o espaço (terra) e o caráter (céu), que, analisadas pela ótica da  percepção 

e pelo simbolismo permitirão o suporte existencial, ou seja, a capacidade de habitar, ao homem. 

O espaço (terra), nesta estruturação, é o elemento mais estável, embora algumas de suas 

propriedades sejam suscetíveis a mudanças no decorrer do ano. O caráter (céu), o mais instável, 

é uma função do tempo, mudando com as estações sazonais, com o curso temporal diário e do 

 
55 VIEIRA, José. O bota-abaixo. Chronica de 1904. Rio de Janeiro. Selma Editora, 1934, p.56 
56 NORBERG-SCHULZ, Christian. Op. cit., p. 6. 

57 HEIDEGGER, Martin. Op. cit., 149. Apud NORBERG-SCHULZ, Christian. Op. cit., p. 10. 

58 NORBERG-SCHULZ, Christian. Op. cit., p. 5. 
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clima. Segundo o autor, são cinco os modos básicos para compreender o aspecto do lugar, 

natural ou construído: Elementos e Ordem cósmica (dados pelo elemento espaço: terra), 

Caráter, Luz e Tempo (dados pelo elemento caráter: céu). Todos estes modos são analisados 

segundo a percepção e o simbolismo. 

A Revista Kosmos, ano 1, nº 3, de março de 1904 publicou um trecho de uma crônica de Olavo 

Bilac que retrata o lamento à ruptura com o passado provocado pelas "picaretas regeneradoras 

de Passos": 

Há poucos dias, as picaretas, entoando um hino jubiloso, iniciaram os 
trabalhos da avenida Central, pondo abaixo as primeiras casas condenadas. 
No aluir das paredes, no ruir das pedras, no esfarelar do barro, havia um longo 
gemido. Era o gemido soturno e lamentoso do Passado, do Atraso, do 
Opróbrio, da Cidade Colonial, imunda, retrógrada, emperrada nas suas velhas 
tradições, que estava soluçando no soluço daqueles materiais apodrecidos 
que desabavam. Mas, o hino claro das picaretas abafava esse protesto 
impotente. Com que alegria cantavam elas - as picaretas regeneradoras! E 
como as almas dos que ali estavam compreendiam bem o que elas diziam, no 
seu clamor incessante e rítmico celebrando a vitória da higiene, do bom gosto 
e da arte! 

Em relação ao elemento espaço (terra), Norberg-Schulz o analisa a partir das suas características 

morfológicas, tais como: elementos constituintes (descrição e caracterização); relação interior x 

exterior (relação entre o lugar e o seu entorno); extensão (topografia); limites (fechamentos 

horizontais e verticais, forma e volume do espaço); escala/proporção (macro, média, micro); 

direções (orientação solar, sentidos horizontal e vertical) e ritmo (tempo, caminhos, centro e 

domínio). 

Nessa perspectiva, observa-se que o maior símbolo das reformas, a Avenida Central, abriria 

caminho não apenas enquanto conector urbano retilíneo que ligaria o largo da Prainha (atual 

Praça Mauá) à praia de Santa Luzia, mas propiciaria grandes lucros aos investidores capazes de 

construir modernos prédios de negócios (em sua maioria), no espaço que antes abrigava uma 

cidade colonial. Seria a capacidade humana de recriar o espaço para que novas vivências, mais 

adequadas em sua visão, pudessem se consolidar e impregnar, ressignificado toda a região e 

caracterizando aquela sociedade a partir de então. Diversas ruas e seus cerca de 550 prédios 

foram desapropriados e postos abaixo em apenas seis meses, com indenizações pagas, desde 

que as edificações não fossem consideradas "ruínas". 

O trecho, dotado de histórias e memórias, caracterizado também por suas formas urbanas, 

estava arrasado, liberando espaço para a construção direcionada à manifestação dos poderes e 

símbolos da elite. O terreno por onde passaria a Avenida Central foi transformado em um 
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imenso canteiro de obras; havia carroças deslocando os entulhos, picaretas, dinamites, saveiros, 

pás e uma infinidade de operários, divididos em três distritos no traçado do eixo modernizador, 

a atual Avenida Rio Branco. 

As implicações das demolições iam além da derrubada de "materiais apodrecidos" do período 

da colônia, elas acarretavam um grande contingente de desabrigados, brasileiros e imigrantes, 

além do povoamento não planejado de freguesias vizinhas, gerando um descontrole da 

ocupação urbana e futura degradação das regiões, uma vez que tinham sua forma e aparência 

forçadas a adaptar novos contingentes e funções. 

O "bota-abaixo" desencadeou a importação em grande escala da cultura estrangeira 59, uma vez 

que não apenas edificações coloniais foram ao chão, como, principalmente, laços culturais 

foram desfeitos. Agravou-se a crise habitacional, povoando os subúrbios, favelas e áreas 

próximas à região central como a zona sul; a necessidade de manter-se próximo da oferta de 

trabalho era evidente. As diferenças sociais também apareceram mais claramente neste 

período, não apenas na implementação de códigos de conduta e proibição de atividades 

tradicionais, como a venda de frutas e mercadorias, na área central. A cidade moderna surgiria 

deste caos.  Através das ruínas da cidade colonial devastada ergueriam "uma cidade sem 

memória, sem as tradições e os laços que a uniam ao passado"60. Impunha-se apenas um novo 

espaço, criado a partir dos símbolos e ritos da elite carioca. 

O novo cenário urbano carioca e cosmopolita, mais do que recriar espacialmente a França, 

parecia querer vivenciá-la: "O chique era ignorar o Brasil e delirar por Paris", conforme comenta 

o crítico literário Brito Broca. Os costumes coloniais deveriam ser definitivamente deixados de 

lado e a elite passaria a trajar figurinos que traduzissem o poder de compra e a individualidade 

dos novos tempos. Evidenciava-se pelas ruas o "culto da aparência exterior, com vistas a 

qualificar de antemão cada indivíduo61." 

A moda imprimiu sobre os costumes urbanos mais simples um forte autoritarismo. Criou-se uma 

lei e um conjunto de "normas" que direcionassem a forma de transitar e vestir-se nas áreas 

urbanas reformuladas, como caminhar pelas ruas e avenidas. A nova lei tornou obrigatório o 

uso de paletó e sapatos, tendo o regulamento o objetivo de: "pôr termo à vergonha e à 

 
59 ROCHA, Oswaldo P. Op. Cit, p.101. 
60 WISSEMBACH, M. C. C. Art. Cit., p.97. 
61 SHAPOCHNIK, Nelson. "Cartões-postais. Álbuns de família e ícones de intimidade". In: SEVCENKO, 
Nicolau. OP. cit., 1998, p.440. 
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imundície injustificáveis dos mangas-de-camisa e descalços nas ruas da cidade."62 A lei não foi 

adiante apesar de ter levado preso um cidadão por andar sem colarinho pela avenida.63 

A vida social do carioca, pós-plano de Reforma Passos, intensificou-se. As salas de cinema se 

multiplicaram, na época, como uma grande novidade, causando fascínio e alterando a rotina 

noturna da cidade através de seu cinematógrafo. Muitos eram os atrativos de lazer da cidade 

moderna, como, por exemplo, as salas de teatro, que figurava como paixão do carioca e tiveram, 

no século XX, seu número ampliado pela disseminação de pequenos, médios e grandes palcos 

pela cidade (teatros, cafés-concertos, palcos em galpões). A abertura do Theatro Municipal 

(1909) com suas obras variadas, muitas importadas, além da presença de artistas internacionais 

e belas óperas; os numerosos salões de danças de diversos gêneros, outro marco da elitização 

estética e dos costumes na avenida.  Além disso, destaca-se o culto à saúde do corpo, as idas à 

praia; o aparecimento do futebol e seus clubes e campeonatos que só corroboravam a vocação 

da avenida como um espaço receptivo, elitizado e com elegantes frequentadores e modernos 

hábitos. 

O Theatro e os cinemas, além da iluminação pública, eram indícios do potencial agregador 

inerente a essa área que viria a ser a Cinelândia, após a demolição do Convento da Ajuda (1911), 

um empreendimento de Francisco Serrador, que concentraria suas empresas após 1917. Tendo 

como meta a construção de modernos edifícios e reunindo atividades (lojas, cafés e confeitarias, 

restaurantes e escritórios), Francisco consumou grande parte de seu plano arrojado através da 

inauguração dos edifícios Capitólio e Glória (1925), Odeon e Império (1926) dotados de 

suntuosos cinemas.  

Floriano Peixoto conformaria o ponto referencial da Avenida Rio Branco ao somar a esses 

conjuntos à sede do Tribunal Federal (1907), o Museu Nacional de Belas Artes (1908), o Theatro 

Municipal (1909), a Biblioteca Nacional (1910), a Câmara dos Vereadores (1922) e uma generosa 

praça (apelidada de Praça dos Saberes Conciliados). Estes espaços atraíam manifestantes 

protestando por seus direitos, bem como, rotineiramente, contavam com grande 

movimentação de pessoas atrás das ofertas de serviços variados, uma vez que estavam 

concentrados ali usos institucionais, culturais e jornalísticos. Enquanto um espaço de interesse 

artístico, pelas edificações e seus usos, apresentava-se como um belo conjunto arquitetônico e 

 
62 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão. Tensões sociais e criação cultural na Primeira República. 
2ª ed. ver e ampl. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p.46. 
63 idem. ibdem. p.46 
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urbanístico que permitiria a realização de grandes explanações de autoridades públicas em 

comícios. Agregava, ainda, a facilidade de locomoção e articulação ao resto das vias da cidade. 

 
Figura 21: A fúria demolidora nos planos de remodelação urbana do prefeito Pereira Passos. Um barracão de 
menos. 31.3.1903. Fonte: O Malho 

 

Figura 22: Cenário, artes e modismos no cenário da Avenida, c. 1912. Foto: Desconhecido. 

Se por um lado a cidade europeizava-se, por outro, a cultura de massas aparecia nestas áreas 

planejadas como forma de mostrar-se e apossar-se daquele espaço que também lhes pertencia. 

Deste modo, mesmo que pensada como vitrine do progresso e direcionada para acolher as 
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camadas mais abastadas da sociedade, segregando os populares, a Avenida Central não tardou 

a sucumbir a esta contradição. Apesar dos esforços para esconder, inibir ou expulsar as camadas 

populares, estas viam naquele espaço uma oportunidade de serviços, também. Sendo assim, os 

segmentos populares, embora a determinação governamental de manter a avenida livre destes 

indesejáveis cidadãos, iam se reapropriando paulatinamente desta área da cidade, seja para 

observar a nova artéria, servir nela ou usufruir deste cenário. 

Trabalhando ou residindo nas imediações do novo bulevar, as tradições da cultura popular 

carioca evidenciavam-se ali esporadicamente. Comemorações populares passaram a também 

tirar partido deste pavimento urbano longilíneo e de dimensões confortáveis às manifestações. 

Sua vocação espacial para observação dos atos ou mesmo potencial morfológico para 

aglomerações de pessoas passaram a ser valorizados. Assim, o novo eixo central da cidade era 

palco não apenas de festejos oficiais, mas também receberia o povo e suas multidões em 

protestos e celebrações populares, cada vez mais diversas. Nestas ocasiões, conforme descrito 

por João do Rio, a "vitrine" desvendava sua miséria. "Vícios, horrores, gente de variados matizes, 

[...] todas as raças trazem qualidades que aqui desabrocham numa seiva delirante."64 E seguia 

na reclamação um jornalista da revista Fon-Fon!, em 1904: "quando se entra na avenida [...] 

descortina-se lá no alto, a dois passos da formosa artéria, um trecho de África".65 

Anos mais tarde, na capital fluminense, a Avenida Presidente Vargas materializava este corte 

na Avenida Central, evidenciando uma irrupção agressiva de modernas torres de escritórios 

sobrepujando-se aos edifícios simbólicos da “Belle Époque”, reforçado nas décadas de ditadura 

militar dos anos 1970 e 1980. A Avenida Presidente Vargas acelera a substituição de importantes 

edificações do eixo principal da cidade capital federal, quebra a homogeneidade espacial e 

formal urbana, criada para atrair capitais, até então, e desaparecem, assim, as monumentais 

edificações sede dos jornais El Paiz e Jornal do Brasil e dos Hotéis Avenida e Palace, bem como 

os clubes da Engenharia e Derby, através de uma mudança de gabarito, por altas torres de 

escritórios. 

A concepção destas duas grandes artérias se dá sob o mesmo princípio político de representar 

uma época da economia do país, por meio das formas urbanas e do tecido da cidade. Visa 

atender demandas antigas de conectividade da cidade, mas elas se diferenciam pela função de 

cada projeto. A Avenida Rio Brando fora construída como um cenário completo de edificações, 

infraestrutura, novos hábitos urbanos, código de posturas dos cidadãos, para expor ao mundo 

 
64 DO RIO, João. 'Visões de ópio', Rio, 1952, p.85. Apud VELLOSO, M. P. Op. cit., 1988, p.27. 
65 SOUZA, Iara L. S. C. 1994. 
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o novo Brasil civilizado. Já a Avenida Presidente Vargas apresenta em sua concepção um forte 

viés funcionalista - entregar à cidade uma grande via de circulação automotiva e grandes 

espaços para investimento empresarial futuro. A espacialidade conformada na Avenida Central 

propiciou uma rápida ocupação e apropriação do espaço pela população, enquanto que os atos 

sociais e cívicos na Avenida Presidente Vargas foram inicialmente planejados antes que se 

consolidasse na cidade como espaço agregador das massas. Obviamente, no que diz respeito a 

questões formais, as dimensões ainda mais avantajadas da última permitiam uma maior 

amplitude de ocupações. 

Apesar de a Avenida Presidente Vargas ter começado a ser construída efetivamente a partir de 

1938, pela forte intervenção do Estado getulista e do incentivo ao uso do carro. O projeto só se 

viabilizou graças a demolição de 958 imóveis, em um outro grande “bota-abaixo”, de 1941, onde 

um mercado, quatro igrejas (São Pedro dos Clérigos, São Domingos, Bom Jesus do Calvário e Nª.  

Sª da Conceição), o Largo do Capim, uma fatia da Praça da República, quase toda a Praça Onze 

de Junho (centro do samba e local dos desfiles carnavalescos, até então) e o Paço Municipal 

foram derrubados. Há uma enorme similaridade na construção dos dois grandes eixos centrais 

cariocas: as grandes demolições que promoveram; a expulsão de comunidades indesejadas 

(como os afro-brasileiros e judeus que o governo Vargas, cada vez mais à direita e com recaídas 

antissemitas, não hesitou em dispensar); além de munir o espaço com edificações institucionais 

importantes para a capital. 

Uma vez que a imprensa estava sob censura, não foi possível recorrer aos jornais como fontes 

documentais que evidenciassem os inúmeros protestos ocorridos, segundo relatos, na região 

contra as demolições das quadras compreendidas entre a Rua General Câmara (antiga Rua do 

Sabão) e a Rua de São Pedro, passando estas duas ruas a constituir os lados ímpar e par, 

respectivamente, enquanto a pista central formava-se a partir da demolição das quadras 

centrais. 

A avenida que foi construída em pleno Estado Novo, sendo gestada e gerida pela “Comissão do 

Plano da Cidade da Prefeitura do Districto Federal” (constituída em 1942, com o intuito de 

avaliar e validar a aplicabilidade do Plano Agache), logo após o rompimento de relações 

diplomáticas do Brasil com o Eixo. Em uma época conturbada, ganhando forma em meio à 

Segunda Guerra Mundial, consolidou-se enquanto novo espaço urbano de paradas militares e 

manifestações populares da cidade do Rio de Janeiro, pela sua conexão urbana, seus 

equipamentos edificados do poder (prefeitura), pela Estação Central e sede das Forças Armadas.  

Hoje, concentra grandes empresas e lojas, instituições de ensino e órgãos públicos. 
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Figura 23: Mais de 500 construções foram derrubadas durante as obras, entre elas a antiga sede da prefeitura, 
partes da Praça Onze, trecho do Campo de Santana, além de ruas inteiras, como a General Câmara, Visconde de 
Itaúna e Senador Eusébio. Foto: Desconhecido 

 
Figura 24: Cartão Postal da Avenida Presidente Vargas. c.1947. Foto: Desconhecido 

A visão monumental do urbanismo na versão brasileira servia bem ao gosto do governo 

totalitário do Estado Novo, batizado assim após o golpe de 10 de novembro de 1937. Com quatro 

quilômetros de comprimento e 80 de largura, as espantosas medidas da grandiosa avenida que, 

segundo Dodsworth, se “autofinanciaria” através da venda dos terrenos oriundos das 

demolições, mas também firmar-se-ia como espaço ideal para a montagem de arquibancadas e 

mesmo para desfiles abertos em diversas ocasiões, rivalizando esta funcionalidade com a 

Avenida Rio Branco. Assim, a partir de 7 de setembro de 1944, os desfiles oficiais de Sete de 

Setembro, bem como os desfiles carnavalescos das escolas de samba passariam a ocorrer na 

nova artéria.  
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A partir do Estado Novo, as paradas militares na Avenida Rio Branco já haviam sofrido 

modificação, uma vez que se tornavam cada vez mais portentosas.  Getúlio Vargas já havia 

estendido as marchas do obelisco (local tornado simbólico, desde que os correligionários 

gaúchos de Vargas ali amarraram seus cavalos, na Revolução de 30) até a Avenida Beira-Mar. 

Em 1944, no entanto, a Praça da República e o espaço ao longo da Avenida Presidente Vargas já 

se encontravam repletos de palanques armados, o prédio do Ministério da Guerra revelava em 

todas as suas janelas os familiares dos oficiais e a Central do Brasil também estava tomada por 

cidadãos, até mesmo na torre do relógio pessoas eram vistas disputando posição. Às 7 horas e 

30 minutos da manhã, 35 mil militares já se preparavam para o desfile que é a representação 

maior de nossa Independência. 

2.2.2. O espaço público e as apropriações formais e informais 

Após examinar a formação de duas referências formais para a cidade do Rio de Janeiro, cabe 

observar a sua relevância para o debate conceitual do espaço público e as modificações nas 

relações sociais e humanas que suas apropriações provocaram. Esses espaços, que nascem 

como representações de sua temporalidade e provocam rupturas na formação social, impõem 

a discussão das nuances entre o entendimento da esfera pública e privada no que diz respeito 

ao seu uso. Além da reflexão sobre aspectos que vêm transformando as relações humanas com 

e no espaço público, tais como o medo, a violência e a segregação sócio espacial. Ao final, busca-

se debater o conceito de desenvolvimento sócio espacial compreendido como uma alternativa 

propositiva ao estímulo à interação, criação, apropriação e à manutenção dos espaços públicos. 

O espaço público será tratado neste segmento do trabalho procurando iluminar o seu 

desenvolvimento na atualidade. Com o debate do papel das apropriações em edificações 

patrimoniais e espaços públicos durante manifestações, caracterizados pela rua, praça e parque, 

pretende-se valorizar não apenas as apropriações formais, mas também as informais sobre o 

espaço e seu patrimônio, reconhecidas como alternativas formuladas pela população para a 

satisfação de necessidades e desejos.  

As análises sobre as apropriações do espaço público e dos patrimônios culturais apresentadas 

aqui são referentes à cidade do Rio de Janeiro, no entanto, os argumentos conceituais são 

válidos também para estudos mais abrangentes, referentes aos espaços públicos urbanos na 

atualidade, no Brasil e até na parte ocidental do planeta. Cabe destacar, ainda, que apesar do 

enfoque estar nos campos do urbanismo e do patrimônio, os conceitos expostos podem 
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contribuir de forma ampla para outros campos do conhecimento relacionados às ciências sociais 

aplicadas. 

Há uma forte correspondência entre a formulação da imagem de um determinado lugar com os 

aspectos físicos, naturais e/ou construídos, caracterizados pelos desenhos de formas, ao longo 

do tempo, e legitimados como patrimônio por parcela da sociedade. Desse modo, destaca-se a 

relação do espaço público na cidade com o próprio meio ambiente, sua morfologia e 

apropriações. Cabe reconhecer, assim, a relevância das articulações dos interesses e esforços 

sociais e econômicos, envolvendo as pessoas, desejos e intenções que são inerentes à 

construção/validação das formas, sobretudo patrimoniais. Os aspectos socioeconômicos, 

portanto, são um fator importante na análise dessas tensões de apropriação dos espaços 

públicos.  

As apropriações do lugar não estão necessariamente ligadas às relações estabelecidas na 

ocasião da construção ou definição do ambiente urbano, mas expressam desejos, intenções e 

representações de grupos de pessoas que lançam mão desse recurso para satisfazer seus 

desejos de pertencimento ou de participação. Comumente, as apropriações tendem a indicar as 

possibilidades de uso propostas pelo ambiente urbano construído, corroborando sua vocação 

formal, mas, também, as possibilidades intuídas a partir da observação ou vivência dele, 

adaptadas às necessidades, aos desejos, intenções e grupos insatisfeitos ou alheios à sua 

construção. 

Ainda que muitas vezes relegada ou relacionada à marginalidade, é fundamental salientar que 

as apropriações, mesmo quando intuídas e adaptadas, não implicam, forçosamente, em 

inadequações e destruições. Atreladas a atos de vandalismo, ou depredações a edificações 

patrimoniais acabam por assumir uma conotação negativa, quando também podem denotar 

criatividade, capacidade de otimização e melhor aproveitamento de infraestruturas públicas e 

mecanismos capazes de fornecer subsídios que alimentem e fortaleçam a construção simbólica 

ou a ressignifiquem no futuro. 

O caráter de resistência atrelado às apropriações está evidente nos estudos de Santos e Vogel 

(1985), que atribuem a elas a função de “mecanismos de defesa e superação da população aos 

modelos urbanísticos impostos pelos planejadores”. O estímulo, ou mesmo a observação das 

apropriações, sem a formulação de um prejulgamento como marginalidade, pode contribuir 

para a ampliação da compreensão dos próprios desejos e necessidades da população, expressos 
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nessas manifestações. Podendo ainda contribuir para o fortalecimento do vínculo entre 

população e ambiente construído e todo o seu campo de representações culturais. 

No que concerne ao procedimento empírico, o mapeamento e a análise das estruturas formais 

do espaço público são relevantes, mas valoriza-se principalmente o mapeamento ou registro 

das apropriações alternativas dos bens culturais edificados e de todo o espaço público. Essa 

sistematização e documentação tem especial função mesmo, e sobretudo, que não haja 

estruturas independentes e específicas para isso, tanto para apropriações coletivas, quanto para 

atividades particulares. Somando-se aos autores já apresentados, Nishikawa (1984) considera 

relevante, para que o uso do espaço seja flexível, que as apropriações sejam tratadas como 

eventos cotidianos naturais à própria vida urbana, sendo, nesse sentido, reveladoras de 

demandas de reestruturação físicas.  

Mais do que isso, estas apropriações, muitas vezes inesperadas, podem ser entendidas já como 

manifestações explícitas da possibilidade de flexibilização do espaço. As apropriações devem, 

assim, ser vistas e tratadas como reestruturações do espaço. Nishkawa (1984) aponta para o 

estímulo de projetos urbanísticos que atuam sobre a estrutura física permitindo que os cidadãos 

exerçam suas apropriações no espaço público, de forma mais adequada e segura a todos. O 

desafio, talvez, esteja em como formular esses projetos receptivos a intervenções, seja pela 

escuta e participação popular ou pela neutralidade formal, ou pela resistência dos manifestantes 

em manifestar sua liberdade de expressão onde lhes é imposto que não o façam. Qual 

alternativa parece menos promissora? 

Para a diferenciação entre os conceitos de espaço público e privado o foco recai nas 

contribuições teóricas que ampliem a capacidade de compreensão acerca das apropriações. 

Admite-se, ainda, a relação dinâmica e complementar estabelecida entre a casa e a rua, a partir 

de estudos antropológicos visando evidenciar a diferenciação entre público e privado, 

considerando a espacialidade física e moral, de acordo com DaMatta (1997). Hertzberger (1999) 

centra a discussão na acessibilidade, forma de uso e população usuária, defendendo a 

diferenciação gradual entre estes polos.  

Milton Santos (1985) aborda o espaço para além dos “fixos” nele situados, considerando os 

“fluxos” que o percorrem. Um tratamento do espaço público capaz de identificar elementos de 

permanência e de passagem ao longo do tempo e na atualidade. Traçando um panorama 

evolutivo do capitalismo, da fase mercantil à técnica-científica, em um enfoque muito voltado 

para a economia, Santos (1985, p.38) aponta a “aceleração da circulação de bens e de pessoas” 
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como dado importante do último período. A retroalimentação dos fixos em relação aos fluxos é 

evidenciada pelo autor sob a ótica da infraestrutura implantada pelo Estado, como “fixos [que] 

atraem e criam fluxos (...) os fluxos também criam fixos na órbita do subsistema de mercado, 

sobretudo quando os fixos de origem pública são insuficientes para atender à demanda” 

(SANTOS, 1985, p. 76).  

A permeabilidade do espaço, com fluxos nem sempre visíveis, sem negligenciar a observação 

sobre a dinâmica socioeconômica preexistente é princípio importante para a compreensão do 

papel do espaço público hoje e suas perspectivas futuras. Caso os fluxos não exerçam somente 

a função de passagem, é preciso examinar o seu alcance potencial e a forma de inserção. Deve-

se destacar a possibilidade de absorção local dos aspectos provenientes dos fluxos, e, caso isto 

ocorra, analisar as alterações de modo de vida por eles gerados, a partir da receptividade destes 

fluxos pelo meio e de suas possíveis interferências. Santos (1985), desse modo, indica o 

potencial intrínseco ao lugar, através das “rugosidades – formas remanescentes dos períodos 

anteriores – [que] devem ser levadas em conta quando uma sociedade procura impor novas 

funções” (p.55). 

Os projetos de modernização buscavam reverter, ou minimizar os impactos da industrialização. 

Muitas vezes, descritas, segundo Prado (2002), como melhoramentos e embelezamentos 

urbanos, essas intervenções estatais não apenas qualificam o espaço com praças e “boulevards”, 

como favorecem apropriações à cidade até então inéditas. Esses melhoramentos não só 

interferem no percurso cotidiano do cidadão, como propiciam a apropriação deste ambiente 

urbano, antes perturbado, pelas elites. Sendo assim, a apropriação urbana dos espaços públicos 

pelos trabalhadores vai dando lugar, através da redução da jornada de trabalho, a intervenções 

no espaço relacionadas ao tempo livre do trabalhador. Essa transformação vai possibilitar, ao 

longo do século XX, a popularização das apropriações dos espaços públicos para esse tipo de uso 

por esta parcela da população e vai provocar as administrações públicas com uma série de 

reivindicações desse público visando a construção e apropriação de novos espaços. 

Vale destaque, para os deslocamentos metropolitanos inseridos na rotina da cidade através do 

aperfeiçoamento dos transportes coletivos, incluindo espaços públicos e equipamentos urbanos 

em seu trajeto, o que permitiu a sua utilização em âmbito regional. Os deslocamentos de rotas 

turísticas locais, nacionais ou internacionais também contribuem enormemente. No entanto, se 

por um lado há uma expansão da apropriação, por outro lado, outros fatores concorrem para 

minimizar e restringi-la: a ineficiência logística e o elevado custo dos transportes coletivos para 

a maioria da população urbana no Brasil e na América Latina. 
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Esse aspecto do custo dos transportes coletivos puxado para a contemporaneidade, fornece 

elementos para se pensar acerca das manifestações sociais ocorridas no ano de 2013, no Brasil, 

tendo como estopim, segundo a mídia, o aumento das passagens de ônibus em 20 centavos. O 

que evidencia de certa maneira o longo processo de exclusão das massas populares da área 

central da cidade, que se consolida como centro histórico, de negócios e administrativo. A partir 

do século XX, se intensifica a compreensão desta área como representação da economia do país, 

e, portanto, voltada às elites, segregando espacialmente os mais pobres. Essa colocação sobre 

as rotas de transporte, que ao longo da história propiciam a apropriação, ao mesmo tempo em 

que a restringe  dado o seu custo, desperta a sensação de uma falsa acessibilidade ou apenas é 

uma indicação de possível apropriação social da área, que na prática não é estimulada e possível 

social, logística e economicamente. 

As mídias sociais, seja para lazer, comunicação eletrônica, ou para trabalho também incidem 

sobre a questão das apropriações no espaço público, minimizando a importância quanto ao 

deslocamento físico e a circulação sobre o espaço. Além disso, as redes sociais acabam por 

ganhar o status de ágora virtual (CANDIDO, Celso. 1997), e, assim, reivindicações e articulações 

acabam sendo expostas ali e não ganhando às ruas, em um primeiro momento. Essa 

possibilidade de multiplicar reivindicações e amplificar debates também foi uma importante 

conquista e originou uma surpreendente apropriação das ruas das cidades brasileiras pelos 

jovens, em 2013.  

A apropriação dos espaços públicos, e seu potencial de abrangência, vem também sendo 

cerceada pela difusão do medo nas mídias, propagado nas redes e também associado à violência 

urbana e policial de repressão às manifestações. Vinculada, inicialmente, às grandes cidades, 

tem figurado na realidade e no imaginário, através de generalizações, também nas médias e 

pequenas cidades. Questão que se relaciona à proliferação de diversões privadas em ambientes 

fechados e controlados por grande aparato de segurança, sendo eventos seletivos e 

excludentes, e que acaba por alterar costumes, interferindo nas relações sociais nos espaços 

públicos.  

Acrescentando-se que a diversidade social e a restrição de contato intergrupos pode acabar 

intensificando conflitos entre os próprios manifestantes. O mesmo ocorre em relação à polícia, 

que tende a tratar o direito de manifestação como uma excepcionalidade, de difícil controle 

dada a sua pluralidade social, e que pode levar ao caos urbano e provocar riscos à área. Ao que 

parece, há uma proporcionalidade entre a ausência de contato ou sua restrição, com a violência, 

confronto ou danos ao ambiente urbano. É preciso que haja um estímulo à apropriação urbana, 
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associado a uma educação e conscientização de que o espaço público é de todos e deve ser 

cuidado, preservado e vivenciado por todos os grupos sociais. 

Este processo de exclusão social no espaço, bem como as transformações sociais são registrados 

por Caldeira (2000) ao se referir, nas décadas de 1980 e 1990, a cidades da América Latina, 

Estados Unidos e México, sobretudo. Afirma, desse modo que: “diferentes grupos sociais, 

especialmente das classes mais altas, têm usado o medo da violência e do crime para justificar 

tanto novas tecnologias de exclusão social quanto sua retirada dos bairros tradicionais dessas 

cidades” (CALDEIRA, 2000, p.9). Refere-se, ainda, aos processos de “retomada democrática nos 

países da América Latina, pós-apartheid na África do Sul, pós- socialismo no leste europeu; 

transformações étnicas decorrentes de intensa imigração nos Estados Unidos” (CALDEIRA, 2000, 

p.9) e conclui, que a generalização das “atuais transformações espaciais e das formas de 

exclusão e encerramento a elas inerentes permite associá-las à parte de uma fórmula que elites 

em todo o mundo vêm adotando para reconfigurar a segregação espacial de suas cidades” 

(CALDEIRA, 2000, p.9). 

Ao tratar do caso brasileiro, mais especificamente desde o caso de São Paulo, Caldeira (2000, 

p.10) aprofunda a questão a partir de dois modos de discriminação que vêm mudando as noções 

de espaço público e espaço privado que predominavam na sociedade ocidental: a privatização 

da segurança e a reclusão de alguns grupos sociais em enclaves fortificados. Destaca-se a 

privatização e a crescente contratação dos serviços de segurança e a tolerância da população à 

violação dos direitos dos cidadãos, relacionada a procedimentos adotados por esses serviços, 

reconhecendo, assim “limites da consolidação democrática e do estado de direito no Brasil” 

(CALDEIRA, 2000, p 11).  

A autora evidencia que a concepção de um novo padrão de segregação urbana, baseada na 

criação de enclaves fortificados, representa o lado complementar da privatização da segurança 

e transformação das concepções do público, exemplificando “a emergência de um novo padrão 

de organização das diferenças sociais no espaço urbano” (CALDEIRA, 2000, p. 11-12). A própria 

qualidade do espaço público acaba transformada pelo novo modelo de segregação, que separa 

explicitamente os grupos sociais na cidade. 

Esses ditos enclaves fortificados são espaços privatizados, fechados e monitorados, com as mais 

diversas destinações, podendo ser residenciais, de lazer, trabalho e consumo. Condomínios 

residenciais, conjuntos comerciais ou empresariais, shoppings podem ser entendidos deste 

modo, no entanto, por vezes essa aplicação cabe também a edificações patrimoniais cercadas. 
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Monitoradas, com acesso controlado e usos específicos não estimulam a apropriação do 

público. A temida heterogeneidade social, de partes normalmente mais antigas e consolidadas 

da cidade, é um dos principais fatores atrativos às classes mais privilegiadas a esses espaços 

privados. Há uma tendência de abandono de bairros urbanos mais antigos aos pobres, 

“marginalizados” e sem teto. Esses espaços fechados, com acesso controlado privadamente e, 

normalmente, de uso coletivo ou semipúblico, transformam profundamente o caráter do 

espaço público. Esses espaços criam, na verdade, o oposto do que as apropriações por 

manifestações sociais nos espaços públicos contribuíram para organizar, como as modernas 

democracias, contradizendo as ideias de heterogeneidade, acessibilidade e igualdade. As 

desigualdades e segmentações são valorizadas no espaço urbano atual, que se torna um espaço 

não democrático e não moderno (CALDEIRA, 2000. P.11-12). A contraditória constatação de que 

esse tipo de organização do espaço público prolifera concomitantemente às transformações 

sociais, “como democratização política, fim de regimes racistas e crescente heterogeneização 

resultante de fluxos migratórios” (CALDEIRA, 2000, p. 12). Essas observações denotam a 

complexidade das ligações entre formas urbanas e formas políticas. E, ainda, a constatação de 

que o espaço urbano pode ser compreendido como uma “arena na qual a democratização, a 

equalização social e a expansão dos direitos da cidadania vêm sendo contestados nas sociedades 

contemporâneas” (CALDEIRA, 2000, p. 12).  

Nesse sentido, uma contradição aparece, se, por um lado, os espaços públicos permanecem 

ambientes desejados pela população e reivindicados ao poder público, de outro, o binômio 

medo-segurança e a difusão de “espaços públicos” de outra natureza, como os proporcionados 

pelo uso da internet, acabam por coexistir e conviver com o desejo reprimido e neutralizado de 

apropriar-se. No entanto, existem ainda aspectos desfavoráveis às reais apropriações dos 

espaços públicos, como a qualidade dos espaços e, portanto, as formas de planejamento e 

gestão sobre esses incidentes.  

Outra importante contribuição para compreender a crescente segregação socioespacial, a partir 

das ações privadas e ausência do poder público, vem de Arantes (1998), apontando para o papel 

do próprio poder público na constituição dessa segregação. Ele faz uma reflexão sobre os 

resultados divulgados como exitosos a partir de requalificações de espaços microdimensionais, 

desarticulados de um planejamento amplo, tanto no campo físico territorial, quanto no âmbito 

social.  

Na temática cultural fica ainda mais nítida essa observação.  Uma vez inseridos em uma ação do 

circuito turístico nacional ou internacional, a região e seus equipamentos de interesse são 
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conectados por uma eficiente, segura, porém momentânea rede de transportes e acessibilidade, 

que contrastam com suas condições cotidianas, fora desses eventos. São, portanto, explícitos 

recortes rigorosos em áreas preparadas para se tornarem superequipadas, gerando uma 

também rígida delimitação territorial, em termos sociais e econômicos. O oposto também 

ocorre, áreas consolidadas, centrais, desabastecidas de sua rede de transportes para evitar o 

acesso de população indesejada antes de concentrações pré-manifestações sociais. 

Encontra-se em Souza (2002) uma importante alternativa para o debate do planejamento e 

gestão a partir do desenvolvimento socioespacial em oposição ao desenvolvimento econômico, 

urbano ou social e suas limitadas aplicações na transformação positiva do espaço. 

Desenvolvimento é entendido como uma ‘mudança social positiva’, cujo 
conteúdo é tido como não devendo ser definido ‘a priori’, à revelia dos 
desejos e expectativas dos grupos sociais concretos, com seus valores 
culturais próprios e suas particularidades histórico-geográficas (SOUZA, 2002, 
p. 60-61). 

Mais do que tratar o desenvolvimento como mudança, uma “mudança para melhor”, conforme 

Souza (2002, p.61), ele pretende expor a ideia de “uma melhoria da qualidade de vida e um 

aumento da justiça social”. É atribuída pelo autor especial importância ao espaço como palco, 

arena, referencial simbólico e condicionador das atividades humanas, entendendo que “a 

mudança social positiva, no caso, precisa contemplar não apenas as relações sociais, mas, 

igualmente, a espacialidade”. Uma contribuição fundamental dele diz respeito à noção de 

autonomia individual e coletiva como um parâmetro importante para se alcançar a justiça social 

e a qualidade de vida. 

o caminho democraticamente mais legítimo para se alcançarem mais justiça 
social e uma melhor qualidade de vida é quando os próprios indivíduos e 
grupos específicos definem os conteúdos concretos e estabelecem as 
prioridades com relação a isso, podem-se considerar justiça social e qualidade 
de vida como subordinados à autonomia individual e coletiva enquanto 
princípio e parâmetro (SOUZA, 2002, p. 66). 

Nesta linha de pensamento, destaca-se a conceituação de apropriação do espaço público, 

através da qual se busca conscientizar a população sobre conceitos e análises referentes aos 

estudos realizados, técnicos e empíricos. Destacar a importância de se debater e avaliar com as 

lideranças locais, a partir também das veiculações em mídias a respeito das apropriações sociais 

em manifestações nos bens patrimoniais aos espaços públicos relacionados.  

Essa diretriz, ainda que pontual e específica, revela a necessidade de se ampliar o debate e a 

participação efetiva da população nos processos decisórios, institucionais ou não, que envolvam 
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o desenvolvimento socioespacial e, também, a determinação do que deve ser preservado e 

entendido como “permanente” e quais as suas possíveis representações. Além disso, como 

direcionar e tratar as diversidades de impacto causadas por essas representações, para que se 

forme uma consciência coletiva de sua importância e, portanto, preservação? 

Cabe destacar, a despeito de algumas abordagens aqui expostas que indicam a crescente 

tendência de segmentação, segregação e até desuso quanto ao espaço público, que esses 

fatores não podem ser considerados como totalmente abrangentes e definitivos. Além da sua 

notória relevância para o embelezamento urbano e o deslocamento físico, esses espaços devem 

fundamentalmente cumprir a função relacionada à manifestação da cidadania a partir de sua 

apropriação. É nesse sentido que o planejamento e qualificação dos espaços públicos precisam 

marchar, estimulando ações voltadas para o desenvolvimento socioespacial, considerando os 

aspectos urbanísticos, históricos e as formas de apropriação possíveis, múltiplas e massivas para 

que reforcem a heterogeneidade social e potencializem o uso diverso do espaço e a 

democratização da cidade e de seus símbolos. 

2.2.3. Apropriações do sujeito no espaço: ação afirmativa e/ou opositora? 

O conceito de apropriação do espaço tem sido utilizado de forma tão ampla que acaba aplicado 

mutuamente em processos que ocorrem entre a constituição do espaço e os sujeitos que ele 

vivencia ou com ele interage. Busca-se dessa forma contemplar, em uma abordagem única, 

tanto a identificação como a transformação dos sujeitos e espaços e sua dinâmica inter-relação 

no transcurso do tempo. E necessário problematizar a utilização deste conceito a partir de 

alguns referentes da psicologia histórico-cultural.  

Reconhece-se, aqui, na origem do conceito de apropriação do espaço, uma base marxiana, 

também presente na teoria Vigotski (Graumann, 1976), para articulá-lo para além da 

experimentação e exploração teórica. É importante a compreensão de diferentes escalas 

implicadas na relação sujeito-meio. Essa busca pelo espaço na psicologia tem a ver com o 

chamado “giro-espacial” (Carlos, 2015; Velázquez Ramírez, 2013), que diz que as existências são 

espacialmente situadas e dá ao espaço uma posição central na explicação de produções e 

processos sociais. 

O conceito de apropriação do espaço, segundo Pol (1996), apresenta-se como uma síntese 

criativa que busca incorporar as discussões implicadas na relação pessoa-espaço. Essa 

construção refere-se à contribuição de Marx aos estudos de apropriação do espaço, assim como 
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às influências de Heidegger e Henri Lefebvre. Através do tratamento de apropriação do espaço, 

no âmbito da Psicologia Ambiental (Pol, 1996; Vidal, 2002; Vidal, & Pol, 2005), uma gama de 

conceitos de diferentes perspectivas teórico-metodológicas que visam dar conta da relação 

pessoa / espaço foram superados, conforme elenca Vidal (2002): topofilia (Yi-Fu-Tuan); 

dependência do lugar (place dependence) (Stokols); identidade de lugar (place identity) 

(Proshansky, Fabian e Kaminoff); sentido de lugar (sense of place) (Hay), satisfação residencial 

(Amérigo); satisfação e sentido de comunidade (sense of community) (Hummon); identidade 

urbana (urban identity) (Lalli); identidade social urbana (Valera e Pol); espaço simbólico urbano 

(Valera, Guàrdia e Pol); apego ao lugar (place attachment) (Altman e Low). 

A origem marxiana da concepção de apropriação do espaço é recuperada em Graumann (1976) 

como uma retomada crítica das contribuições de Hegel. Marx parte da compreensão de que o 

ser humano se desenvolve em um meio social marcado pelas produções construídas 

historicamente, tendo no trabalho a força motriz essencial dos processos sociais. Deste modo, 

há uma relação entre o trabalho e o homem e a produção de objetos, e sendo assim o produto 

do trabalho é a objetificação do homem no mundo, a sua exteriorização. Compete às gerações 

anteriores deixar seus produtos como marcas objetivas de sua existência, no entanto, o 

desenvolvimento das capacidades humanas decorre da apropriação desses produtos e das 

capacidades e/ou aptidões no seu uso.  

A apropriação seria, dessa maneira, um processo de dominação da natureza pelo indivíduo, que 

busca satisfazer suas necessidades. Assim, mais do que recuperar a relação do indivíduo com o 

produto da história, atribui um sentido social à apropriação, a partir do entendimento de que a 

sociedade preserva e transmite suas produções através das gerações (Marx, 1844/2009). Toda 

apropriação individual seria constituída pela apropriação dos predecessores e que a deixaram 

como herança a ser transmitida, fortalecendo a lógica de que a própria consciência humana 

decorre de processos histórico-sociais construídos ao longo da história (Marx, & Engels, 1845-

46/2001). 

Pode-se constatar, segundo Marx, que o ser humano, na história, explora os materiais, capitais 

e forças produtivas herdadas das gerações precedentes, o que reforça a tendência de 

continuidade das organizações e formas de ação social, porém inseridas em contextos 

diferentes, o que também as relaciona com as alterações ocorridas nas atividades humanas no 

decorrer do tempo (Marx, & Engels, 1845-46/2001). Em Hegel encontra-se a ideia de superação 

dialética, que é "simultaneamente a negação de uma determinada realidade, a conservação de 

algo de essencial que existe nessa realidade negada e a elevação dela a um nível superior" 
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(Konder, 2008, p. 25). Entende-se, dessa forma, que as formulações novas, por um lado dão 

continuidade aos elementos existentes previamente, por outro, conforme Marx, evidenciam 

diferenças fundamentais decorrentes do trabalho realizado nas atividades humanas naquela 

temporalidade. 

Em Graumann (1976), ressalta-se a aproximação entre o termo apropriação, no alemão, e o 

termo educação, a partir de uma perspectiva mais ampliada. É dessa maneira que, para Marx, o 

sujeito se apropria do mundo objetivado a partir de determinadas formas e normas sociais, de 

modos de pensar, sentir e agir (Marx, 1844/2009). Para Graumann, Vigotski teria sido um dos 

primeiros a utilizar o termo apropriação para abordar a relação entre pensamento e linguagem. 

Toda apropriação, portanto, tem caráter social, ao refletir aspectos da sociedade num dado 

momento histórico. A partir daí, se reforça que a apropriação não se dá com relação ao objeto 

em si, mas sobretudo em relação às significações decorrentes dos modos de apropriação do 

grupo social e das condições concretas de que o sujeito dispõe. 

Ao analisar o conceito de apropriação do espaço, Serfaty Garzon (2003) diz que essa concepção 

carrega duas ideias mais relevantes: a adaptação de alguma coisa a um uso ou destinação 

definida; a de tornar alguma coisa própria, que decorre da primeira. Através dessa definição de 

tornar algo próprio como importante para a constituição do sujeito, é que se fundamenta o 

desenvolvimento do conceito de apropriação do espaço. É dessa maneira, que se formula a 

dialética de apropriação pessoa-espaço; se a pessoa se apropria do espaço, o espaço também 

teria caráter “apropriante”, apropriando-se do sujeito. Significando a apropriação, ao mesmo 

tempo, tornar algo seu, adaptá-lo a si, transformá-lo em uma expressão de si, fazendo com que 

ela seja tanto uma apreensão do objeto como uma dinâmica de ação subjetiva sobre o mundo 

material e social (Villela-Petit, Quan, Robin, & Vidal, 1976). 

Existe, sem dúvida, uma relação indissociável entre apropriação e alienação do espaço, uma vez 

que são distintas as possibilidades de apropriação, devido a diferenças de condições 

socioeconômicas, levando a considerar também o processo de “desapropriação”, relacionado 

às desigualdades sociais (De Lauwe, 1979). 

Pol (1996), pensando de forma articulada essas contribuições, compreende a necessidade do 

ser humano de delimitar seu espaço, marcando seu território, de forma mais sofisticada que 

outros animais. Os territórios, por estar em movimento, constituem referenciais transitórios, 

mas também podem ser considerados estáveis, ancorando processos dinâmicos de vida e de 

construção da identidade pessoal, uma vez que se fazem presentes elementos simbólicos na 
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relação com o espaço. Sendo assim, a compreensão do movimento do sujeito transformar o 

espaço por meio de suas ações e, ao mesmo tempo, deixar-se levar pelas referências do lugar é 

fundamental para o processo de apropriação do espaço, por meio do qual, com o passar do 

tempo, o espaço “vazio” se torna um “lugar” com sentidos. Estando inserido neste campo um 

conjunto de sentidos que vai além do funcional, mas que resume as experiências do sujeito, 

dando a este uma projeção no tempo e ancoragem para certa estabilidade de si, na relação 

dialética de transformação e permanência. 

O conceito de apropriação do espaço é aqui definido como um modelo dual que envolve a ação-

transformação do sujeito e do espaço. Envolvendo também uma identificação simbólica 

relacionada a aspectos afetivos, interativos e cognitivos da relação da pessoa com o espaço (Pol, 

1996; Vidal, 2002; Vidal, & Pol, 2005). A ação, para esses autores, leva as pessoas não somente 

a transformar o espaço, como, ao mesmo tempo, incorporam-no em seus processos cognitivos 

e afetivos, de forma sempre ativa, atualizada e significativa. É através da identificação simbólica 

que a pessoa se reconhece no espaço e atribui qualidades do entorno às suas identidades e 

atividades. 

Segundo Pol (1996), há uma tendência de movimentos cíclicos nos processos de apropriação do 

espaço, sendo esta a ação-transformação mais primária e aquela por identificação simbólica 

mais elaborada, transformando-se por seus aspectos interativos em uso do espaço e conduta 

territorial, e, assim, a ação-transformação efetiva. A apropriação é então compreendida como 

um processo circular, mutável e instável, porém, uma vez constituída a identidade e a 

autoimagem do sujeito, também garante certas continuidades que se tornam mais estáveis com 

o tempo, que podem consolidar inclusive resistência a mudanças em espaços munidos de forte 

identificação pessoal (Pol, 1996). 

Deve-se destacar que as apropriações ocorrem devido a processos de significação que nem 

sempre estão ligados a práticas, Sansot (1976) dá ênfase ao aspecto afetivo. Constata-se que o 

cidadão se apropria de algo, como a cidade, por exemplo, se há identificação em termos de 

aceitação ou recusa. Há, ainda, uma dimensão temporal, sobretudo nos textos mais recentes, 

como Benages-Albert, Di Masso, Porcel, Pol e Vall-Casas (2015), na qual, inicialmente, a ação se 

sobrepõe à identificação com o espaço.   Desta maneira, o primeiro ponto de relação com o 

espaço diz respeito a respostas estéticas, capturadas pelos sentidos (encantamento ou repulsa, 

por exemplo), podendo seguir enquanto apego ao lugar e comprometimento com o espaço, 

exigindo um grau ainda mais elevado de identificação com o espaço.  
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O entorno apropriado tem um papel muito importante enquanto referência nos processos 

cognitivos, afetivos, de identidade pessoal e grupal. E o fator tempo, através de suas interações 

passadas (vividas diretamente ou interiorizadas por vias históricas e culturais), futuras, 

potenciais áreas de ligação com o local a partir de conduções responsáveis e participação 

efetiva, está associado à identificação simbólica entre pessoa e local. O espaço apropriado 

auxilia na construção de uma coesão grupal e a participação em termos de projetos futuros e 

defesa territorial (Benages-Albert et al., 2015; Berroeta, Ramoneda, Rodriguez, Di Masso, & 

Vidal, 2015; Pol, 2000).  

Estariam relacionadas às vivências, tanto a ação quanto a identificação simbólica como partes 

do processo de apropriação do espaço e oriundas de contínuo desenvolvimento de situações 

sociais que se dão temporalmente. Assim, operam, neste processo, elementos de apropriação 

ou alienação das formas e conteúdo do espaço. Na criação dos espaços, conforme constata Pol 

(1997), lhes são atribuídos valores, formas, estruturas estéticas e éticas desejadas que 

fomentam ou procuram eliminar fatos, memórias e experiências a partir do grupo que o 

construiu. Compreende-se, portanto, porque o valor simbólico buscado pode ou não ser 

assimilado pela população como referência, sendo ou não um elemento compartilhado. Essa 

abordagem colabora para o melhor entendimento da internalização vigotskiana, a partir do 

momento que introduz a contradição, as resistências, as recriações e o poder, como 

características presentes no processo de apropriação do espaço e nas relações intergeracionais. 

A apropriação de um espaço, deste modo, não implica necessariamente na identificação com o 

mesmo, também pode estar atrelada a uma sensação de estranhamento em locais cotidianos, 

e identidades construídas a partir de diferenciação. Ser percebido pelos indivíduos do grupo 

como um prototípico é que faz com que um espaço seja considerado simbólico, a partir do 

compartilhamento e atribuições de significados sociais dados a ele. Para Vidal (2002), isto é que 

faz com que um espaço simbólico se torne expressão de identidade. Nesse sentido, pode-se 

pensar o espaço como um sistema de objetos e ações, estruturando-se também como signo, ao 

fornecer referentes para as vivências com a sociedade (Kharlamov, 2012). A partir dos conceitos 

de vivência e de situação social do desenvolvimento, pode-se pensar que diferentes momentos 

e situações seriam capazes de gerar diferentes formas de apropriação do mesmo espaço, pela 

mesma pessoa.  

As relações sociais, como instâncias de apropriação dos produtos histórico-culturais, fazem com 

que a apropriação de uma pessoa dependa da forma como ela foi inserida nas práticas sociais, 

dos modos de pensar, sentir e agir, conforme Marx e Vigotski. Essa condição acaba fazendo com 
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que a própria estrutura cognitiva e afetiva do sujeito tenha como base esse contexto histórico-

social e linguístico (Veer; Valsiner, 1991). Ao se compreender o meio produzido ao ser 

apropriado, pode-se também chamar a atenção para os processos que constituíram o sujeito, 

em diferentes escalas e tempos. Os sujeitos, posicionados em determinados lugares, 

constituem-se sob diferentes forças e poderes na configuração de vivências. Os próprios 

processos do desenvolvimento podem ser vistos como marcados por (im)possibilidades 

oferecidas pelo espaço – podendo a vivência tomar diferentes prismas dependendo da posição 

ocupada. Apropriação e alienação passam, deste modo, a ser conceitos indissociáveis e muito 

úteis para evidenciar a relação pessoa-meio e, consequentemente, para o desdobramento das 

elaborações do conceito de vivência. 

Portanto, cabe destacar que os aspectos presentes no conceito de apropriação do espaço, úteis 

para esse estudo da relação pessoa-meio, segundo os entendimentos vigotskianos, são: a 

alienação no processo de apropriação; as desigualdades de poder na produção do espaço; o 

espaço como constitutivo do desenvolvimento humano; a relação dos simbolismos ‘a priori’ e ‘a 

posteriori’; a dinâmica socioespacial na constituição do sujeito. Deve-se valorizar, ainda, a 

contribuição da abordagem histórico-cultural, que não só permitiu complexificar o conceito de 

apropriação do espaço, através da compreensão das vivências e situações sociais como 

dinâmicas e dialéticas, decorrentes de diferentes momentos históricos tanto dos sujeitos como 

dos espaços em que vivem e interagem. 

2.3. MANIFESTAÇÕES SOCIAIS E PODER DAS MASSAS: IDENTIDADE, POVO, MASSA, 

MULTIDÃO, SOCIEDADE, INDIGNAÇÃO, COLETIVO, MOVIMENTO E REDES 

Considerando que se trata neste trabalho de algumas manifestações sociais de rua, no Brasil, 

faz-se necessária a construção e análise de categorias teóricas como o conceito de multidão e a 

diferença entre movimentos sociais e movimentos coletivos, povo, massa, sociedade, 

indignação e movimentos em redes. Importante destacar, ainda, que essas manifestações de 

rua, a partir de 2013, são parte de uma novíssima forma de movimentos sociais que organizaram 

e convocaram a população para expor suas questões em ambiente público. Diversas podem ser 

as denominações dos protestos nas ruas, assim como diversos são os pontos de vista dos autores 

dos textos que as analisam, e ainda mais ampla pode ser a identidade dos sujeitos nas ruas 

naquele momento. As mídias têm denominado como “manifestações” não o ato de expor, mas 

vêm usando o termo como substantivo dessas ações. O termo “manifestações sociais” ficou 

como marco de referência na memória do país para designar a expressão de ideias de parcelas 

da população nos espaços públicos, sobretudo. Entretanto, aqui nessa tese, ao taxar, 
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genericamente, de “manifestações sociais”, está se aludindo a manifestações de protesto, por 

vezes político, e também a manifestações culturais e festivas, como o carnaval, e ainda a 

manifestações solenes, como homenagens póstumas, ou não, a figuras e eventos importantes. 

As manifestações ocorridas em 2013, no Brasil, conhecidas como “Jornadas” ou “Ondas” de 

Junho, segundo muitos analistas e pesquisadores, têm sido chamadas por seus protagonistas de 

“atos”. Esses vocábulos, jornadas, atos, onda, protestos de massa, mobilização, revolta, são aqui 

fundamentais, uma vez que o nome que adotam ou recebem pelo mundo denota a identidade 

do movimento. Compreendendo, portanto, como manifestação, agrega-se a multiplicidade de 

composição desses eventos bem como a pluralidade de objetivos que abarcam. 

Diferente dos movimentos sociais clássicos (operários, sindicais, agrários), ou mesmo dos 

emancipatórios, que na América Latina dos anos 1970 e 1980 lutavam por direitos e contra 

regimes ditatoriais, ou também diversos dos “novos movimentos sociais”, da segunda metade 

do século XX, que constituíam seu eixo articulatório na identidade, distanciando-se das 

estruturas rígidas dos movimentos operários e sindicais, mais hierarquizados.  

As recentes manifestações, ao recusar o nome de movimento, se afirmam pela identidade ao se 

identificarem no campo dos coletivos. Buscando a afirmação de multilideranças, sem se 

referenciar em imagens de tempos passados, constroem uma memória a partir de si próprios, 

tendo no presente a base imagética referencial, e a referência como algo circunstancial. A 

fragmentação aparece como característica que possibilita a identificação de unidades e eixos 

identitários dentro das manifestações, já que são blocos diferenciados internamente. Há uma 

aproximação com os “instant mobs”, visando impactar um coletivo, a partir de uma ação 

específica, no tempo e no espaço, combinada em redes sociais, e se dissolvendo em seguida. 

Por serem ações coletivas no campo de uma micropolítica, onde não se objetiva a continuidade, 

mas uma satisfação momentânea, atendendo a apelos nas redes sociais, como os simpatizantes 

dos “black blocs”, há uma dificuldade de apreendê-los pelos padrões analíticos clássicos. 

A partir dessas transformações que se verificaram nas manifestações de rua no Brasil, entre os 

anos de 2013 e 2016, compreende-se que o desafio teórico talvez esteja em pensar 

possibilidades de construção de identidades coletivas entres estes movimentos e as formas de 

antagonismo por eles geradas. A diversidade de pautas, agentes e protagonistas desses eventos 

permite que o processo seja tão aberto quanto amplo. Essa característica contribui para que 

possam ser apropriados pelos mais diversos movimentos, e, assim, tendam a uma 

hierarquização e tematização. Além do mais pode desencadear uma condução de pautas e a 
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construção proposital de imagens capazes de proporcionar uma leitura mais clara, porém não 

necessariamente espontânea, deles.  

Dando seguimento ao compilado teórico, visando compreender as diferentes nomenclaturas 

que se aplicam às demandas em ambientes públicos pelos cidadãos recorre-se a categoria 

histórica: o povo. Bastante utilizada por análises dos movimentos sociais brasileiros, sobretudo 

do final dos anos de 1970 e ao longo de 1980, busca-se o clássico de Jules Michelet (1988). 

Atrelada inicialmente ao populismo, pelos analistas mais ortodoxos, essa primeira categoria, na 

época, também foi vista como algo indiferenciado do ponto de vista da composição social, onde 

não se podia ou conseguia definir quem era o sujeito da ação. O povo acabava por abrigar as 

camadas médias da população, classes trabalhadoras das indústrias e as camadas populares 

oriundas das periferias da cidade, que eram conhecidas por sua maior organização e 

engajamento, sendo as que mais protestavam.  

A construção histórica contribuiu para que a expressão “povo” tivesse uma identidade política, 

como parte de uma nação ou de um determinado grupo social (WEFFORT, 1978). A famosa 

expressão: “o povo unido jamais será vencido”, além de emblemática do período de 1970 e 

parte de 1980 por agregar novos atores à cena dos movimentos sociais não só de base popular, 

referindo-se às camadas mais pobres das áreas periféricas, desassistidas pelas políticas públicas 

e distanciadas das mínimas condições de sobrevivência nas cidades, como também a 

intelectuais, operários, estudantes e cidadãos contrários a ditadura militar. Esse é o povo 

representado, em sua diversidade, e bradando no ambiente urbano por condições dignas e por 

seus direitos básicos. 

A categoria de massa é também antiga e remete a análises de tradicionalistas como Le Bon 

(1985), no final do século XIX. No entanto, foi retomada pela teoria crítica de Adorno e 

Horkheimer (2002) de forma diferente, referindo-se à sociedade de consumo de massa, cultura 

de massa e indústria cultural. Ainda ligado à crítica ao consumo de massa, o termo foi usado por 

Canetti (1984), Morin (1997) e Guattari (1990). No entanto, a ideia de sociedade de massa acaba 

remetendo a grupos sem autodefinição, grupos cooptados, grupos que acompanham ou se 

incorporam a eventos e acontecimentos sem compreender as reais motivações de ali estar ou 

sem entender o que de fato acontece.  

Antônio Negri e Michael Hardt (2005) adotaram a categoria de multidão, já mais 

contemporânea, para referirem-se à multiplicidade identitária em ação, por vezes, simultânea. 

O sujeito social que integra uma multidão apresenta-se como múltiplo (várias identidades) e 
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ativo, agindo segundo as particularidades do movimento, ao qual participa, e se identifica. Por 

serem coletivos sociais, ajuntamentos em função da ocorrência de dado evento, a categoria 

multidão se aproxima da concepção de manifestação. Em 2015, as manifestações “Je suis 

Charlie”, seja em Paris ou no Brasil, levaram milhares de pessoas às ruas exemplificando a 

questão do sujeito da ação, conforme posto por José de Souza Martins, ao adotar a categoria de 

multidão para explicar essas manifestações de março de 2015. Há uma provisoriedade, uma 

identidade temporária na multidão, que esgota sua significação na fração de tempo em que se 

manifesta nas ruas e também na forma como se expressa, conforme destaca Martins;  o 

indivíduo nas manifestações da multidão é um sujeito que se dissolve no fim da festa. 

Pela frequência e pelas peculiaridades de suas demandas, a multidão acaba figurando como o 

novo sujeito do processo político em conflito com velhos sujeitos, sobretudo na sociedade 

brasileira. Esse novo sujeito da multidão em conflito com os sujeitos da política como ação de 

estereótipos, os do cidadão aprisionado na camisa de força de conceitos rígidos forjados ainda 

pela cultura da luta de classes. No entanto, cabe destacar que multidão não é classe e nem é 

raça. A multidão acaba por desconstruir o regime político dualista das facções antagônicas 

(MARTINS, 2015). 

Outra categoria a ser tratada aqui, cara às Ciências Sociais, especialmente à Sociologia, é a 

categoria “sociedade”. Alçada, a partir de 2013, ao status de senso comum, pela legitimação das 

mídias, que ampliaram a compreensão das manifestações sociais de protestos nas ruas a outras 

camadas sociais, sobretudo as camadas médias da sociedade. Sociedade passou a se referir ao 

que “as ruas estão clamando”, “voz das ruas” ou “vozes da sociedade”. Até junho de 2013, no 

Brasil, os protestos de rua envolviam, em geral, movimentos populares de luta pela terra, 

moradia e outros. Daí em diante, o cenário se altera com a inserção de novos sujeitos indignados 

pela corrupção e clamando por mudanças estruturais na política.  

É esse ponto de subjetividade e intersubjetividade que se fazem necessários para compreender 

o que faz milhares de pessoas se mobilizarem, sair de suas zonas de conforto, de suas rotinas e 

práticas cotidianas, e aderir a causas coletivas diversas e ir a uma manifestação. (HESSEL, 2011; 

MOORE, 1987; Castells, 2013). Utiliza-se, aqui a categoria de indignação para observar as 

emoções e comoções dessas milhares de pessoas, e o poder das redes, que não só foram 

responsáveis pela mobilização como pela organização dessas pessoas em coletivos. Foi a ação 

desenvolvida coletivamente, que talvez tenha colocado esses jovens como protagonistas destes 

protestos, participando desses coletivos em rede e não querendo se organizar em movimentos 

sociais. Sob a ótica desses jovens, os movimentos sociais parecem tradicionalistas, 
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centralizadores, hierárquicos e engessados, por sua organização e por determinações 

unilaterais, ainda que oriundas de demandas coletivas. Por outro lado, os coletivos são vistos 

como agrupamentos fluidos, fragmentados, horizontais, mesmo que aparente e forçadamente 

criados. Consideram que os coletivos podem constituir diferentes práticas, contestatórias ou 

não, dependendo apenas do fator relacional, do perfil e da articulação de seus membros. 

Os participantes de um Coletivo se autodenominam ativistas e podem viver experiências 

pontuais ou permanentes e propor experimentações de forma articulada ou fragmentada. 

Enquanto nos movimentos sociais se milita por uma causa, há laços de pertencimento ao grupo, 

eles são mais estruturados, com identidades mais coesas e buscam a resolução para problemas 

sociais que lhes são pertinentes. Além de serem frutos de uma construção social e não algo dado 

a priori, ou convocado em redes e articulado, os movimentos sociais têm ainda claros opositores 

e decorrem de contradições, conforme Castells e Melucci. 

Claro que há uma fluidez capaz de transformar um coletivo em movimento social, ou mesmo de 

permitir que eles se autodenominem, ou se agrupem a outros coletivos e assim configurem 

movimentos sociais. Pode-se ainda negar essa construção por considerá-la presa aos modelos 

tradicionais do fazer político. As redes sociais acabam apresentando-se como a forma básica 

para a articulação e constituição, além de por muitas vezes, de atuação desses coletivos. A 

internet é o ambiente central para essas ações coletivas, principalmente no que diz respeito a 

pautas, consensos, mobilização, convocações, divulgação de resultados de atos, agendamentos 

de atos futuros, entre outros. Tudo isso, em um ambiente onde predomina a horizontalidade e 

a dada autonomia dos participantes se agregarem ou não à temática proposta, sem ter que 

“pedir a palavra”, podendo expor diretamente ideias, críticas e comentários, sem uma 

moderação. 

Mais do que a participação efetiva nas manifestações sociais na rua, os indivíduos conectados 

em rede criam códigos linguísticos, criam símbolos a serem compartilhados e estabelecem uma 

gramática condizente. Estes fatores contribuem não só para a criação de uma memória, mas, 

sobretudo, para a construção de um imaginário compartilhável sobre o tema em tela. Esses 

registros se somam e multiplicam em redes sociais, e possibilitam a exposição e visibilização de 

múltiplos protagonistas de forma instantânea. Também diversos são os processos discursivos, 

podendo produzir repertórios, direitos e propostas novas a serem consolidadas pela sociedade 

civil e política enquanto pautas e normas a serem institucionalizadas e assimiladas por todos. 

Esse é um dos aspectos do caráter educativo a ser destacado nos movimentos sociais e ações 

coletivas e que são amplificados em seu alcance pelas redes virtuais. Ainda que tratados muitas 
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vezes por oposição, esses movimentos e ações coletivas são parte essencial do aperfeiçoamento 

e arcabouço político institucional e são fundamentais para a cultura democrática. A partir deles 

se constrói e se fortalece o sistema político, a ameaça está ao não validar ou enxergar os anseios 

sociais coletivos. 

Conforme Chartal Mouffe (2003), as identidades coletivas são construídas no processo, 

principalmente pelos antagonismos que geram. Ou em Sennet (2012), onde se expõe que, se 

um dos grandes desafios da sociedade civil é conviver com a diversidade de pessoas, a 

cooperação é uma das alternativas para proporcionar a convivência. É expressa a necessidade 

de se ouvir para avaliar, ao invés de duelar, afinal não se constrói cooperação a partir de um 

encontro conflituoso, breve, por convivências fragmentadas e pontuais.  

Desta forma, portanto, vale destacar as lições de Melucci, e lembrar que os movimentos sociais 

são produto de uma construção social e não apenas de contradições. Os movimentos e 

apropriações nas ruas são um sinal, e não somente o resultado de uma crise. Assim, suas formas 

importam mais do que a presença dos atores políticos nas ruas. Os movimentos são capazes de 

assinalar uma profunda transformação na lógica e no processo que guiam sociedades 

complexas. Funcional como profetas, que falam antes, anunciam o que está tomando forma 

mesmo antes de sua direção e conteúdo tornarem-se claros. Os movimentos contemporâneos 

são os profetas do presente (MELUCCI, 1996, p.1). 

2.3.1. O Poder das massas: Desconstrução necessária do “efeito manada” 

Os eventos que reúnem grandes concentrações populacionais, ou, como conhecidos, “eventos 

de massa” são muitas vezes considerados como grandes ameaças ao patrimônio, por 

carregarem o estigma do seu potencial destruidor, pelas mídias, pelas políticas públicas e no 

discurso da psicologia social. Contudo, mais do que reconhecidas pela compreensão enraizada 

de massas inconscientes e ameaçadoras, podem ser vistas como oportunidade para incrementar 

a comunicação do patrimônio com a população, atrelando vivências atuais à história do bem. A 

ideia de “rebanho” ou “manada” que carrega a grandiosidade numérica coletiva aliada à 

inconsciência de atitudes disparadas por um gatilho individual incitador de ações grupais, deve 

ser revista. As massas ou multidões na contemporaneidade devem ser vistas como importante 

ferramenta para a educação patrimonial efetiva, e, também, um sensível ponto de 

ressignificação e consequentemente mecanismo de preservação patrimonial.  
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Há uma busca pela compreensão e um foco na apreensão de comportamentos individuais para 

se explicar as ações de âmbito coletivo. Daí, segundo Stephen Reicher66, a dificuldade de 

entender os fenômenos de massa, que envolvem de centenas a milhões de indivíduos, e que 

transcendem movimentos organizados (Burns, 2011).  A ausência de uma liderança, 

previamente determinada ou evidente, nas ações de movimentos sociais, sobretudo os de 

multidões, tem chamado bastante atenção não só dos meios de comunicação, como dos 

especialistas, que buscam uma explicação para a sua ocorrência.  

Salienta-se a necessidade de analisar o campo das massas em um outro nível, uma vez que o 

processo de globalização marca o mundo contemporâneo com transições heterogêneas tanto 

na compreensão quanto na constituição subjetiva dos grupos sociais e das nações (Bhadha, 

1998; Hall, 2006). Não se deve compreender as multidões pelo mesmo espectro de movimentos 

sociais, à medida que elas são caracterizadas não só pela amplitude, como pela desvinculação 

de afiliações. Pautar os debates e análises desses dois fenômenos pode levar a entendimentos 

falaciosos a respeito da funcionalidade das massas humanas nas cidades. “A multidão ou a 

massa, é definida tendo como referência o homem médio, a qualidade da pessoa comum, que 

ocupa cada vez mais os espaços e tende a predominar na sociedade” (OLIVEIRA, 2002).  

O grande debate a respeito da violência, oportunismo criminoso durante eventos de massa, se 

disseminou a partir de 2011, com os Tumultos Londrinos (London Riots), e no Brasil ganhou força 

nas “Marchas de Junho”, tratadas a seguir. Essa criminalização da multidão tem uma origem 

histórica e construída em nossa sociedade, o que se pretende debater aqui. Inicialmente 

composta como uma marcha pacífica contra o assassinato cometido por um policial, entre 6 e 

10 de agosto de 2011, resultou em estimados 3.443 atos de vandalismo, saques, incêndios 

criminosos generalizados, em vários distritos da capital inglesa e do seu entorno, com 3.100 

pessoas presas e mais de 1.000 responsabilizadas criminalmente, com 14 cidadãos feridos e 5 

assassinados, tentando proteger suas comunidades67.  

As discrepâncias socioeconômicas, o desemprego crescente, cortes nos investimentos sociais, 

oportunismo de criminosos infiltrados nos atos ou as relações étnico-raciais desiguais foram 

usadas como explicações para os assustadores números de violência do evento. No entanto, 

chama a atenção as ilações feitas entre as consequências desses atos e o conhecido “efeito 

manada”, que teria levado grande parcela participante das manifestações a um “descontrole” 

coletivo e a agir de forma “selvagem” (Williams, 2011). Este é um argumento recorrente e 

 
66 Psicólogo, estudioso das massas, da Universidade de St. Andrews. 
67 Ver http://www.bbc.co.uk/news/uk-14532532 
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predominante, além de popular no campo da Psicologia, porém pode ser considerado 

inadequado para explicar as multidões.  

Marcadas também pela violência, pelos danos patrimoniais e pela criminalização dos atos, as 

manifestações brasileiras de junho de 2013, de cunho popular, mobilizaram diversos segmentos 

da sociedade civil de várias áreas urbanas do país, expressando, inicialmente, sua insatisfação 

pelo aumento nas tarifas de transporte coletivo, que se desdobrou numa pluralidade de 

reivindicações e insatisfações descentralizadas, como questionamentos de autoridades, acesso 

e qualidade dos serviços públicos, questões estruturais, como direitos sociais, econômicos e livre 

expressão (Maricato, 2013). Não acarretaram uma profunda transformação na estrutura 

política, mas foram capazes de mobilizar diversas forças para pôr fim a uma representação dessa 

estrutura e desencadear um processo, a princípio, compreendido como de renovação. No Brasil, 

a própria formação da nacionalidade se relaciona com as revoltas e mobilizações coletivas. Essas 

manifestações coletivas públicas possibilitaram a conquista de direitos fundamentais, das lutas 

contra a escravidão às manifestações de trabalhadores (Aquino, Vieira, Agostino, & Roedel, 

1999; Conrad, 1975; Fiabani, 2005; Moura, 1959). 

Diferente do que assinala Le Bon, considerado um precursor do estudo das massas na psicologia 

social, que havia um caráter destruidor preponderante nas massas, há um caráter consciente e 

que possibilita a construção de novos paradigmas sociopolíticos. Nesse discurso, as massas 

seriam capazes de pôr fim, através de sua insatisfação e mudança de pensamento, a diretrizes 

hegemônicas, no entanto, não construiriam uma nova ordem, mas antes seriam direcionadas a 

ela por uma elite articulada. 

Até aqui, as grandes destruições de civilizações envelhecidas constituíram a 
função mais evidente das multidões. A história ensina-nos que, no momento 
em que as forças morais que são o fundamento das sociedades perderam o 
seu domínio, as multidões inconscientes e brutais, justamente qualificadas de 
bárbaras, encarregam-se de realizar a dissolução final. Até agora, as 
civilizações têm sido criadas e guiadas por uma pequena aristocracia 
intelectual, mas nunca pelas multidões. Essas, só têm poder para destruir. O 
seu domínio representa sempre uma fase de desordem. Uma civilização 
implica regras fixas, disciplina, a passagem do instintivo para o racional, a 
previsão do futuro, um grau elevado de cultura, condições estas totalmente 
inacessíveis às multidões quando abandonadas a si mesmas. Pelo seu poder 
unicamente destrutivo, elas agem como aqueles micróbios que ativam a 
dissolução dos corpos debilitados ou dos cadáveres. Sempre que o edifício de 
uma civilização está carcomido, são as multidões que provocam o seu 
desmoronamento. É então que desempenham o seu papel. E, por um 
momento, a força cega do número torna-se a única filosofia da história (LE 
BON, Gustave, 1895, p.6;7).   
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A ideia aqui é desconstruir essa noção de “massa” ou “multidão” como selvagens, conforme 

considera o filósofo Baudrillard (1985), que agem apenas com vistas ao presente e, por isso, não 

teriam história. Períodos conturbados, como das propagações ideológicas do Fascismo que 

influenciaram povos inteiros, levando-os a cometer, isentar, ou concordar silenciosamente com 

humilhações e desumanizações conduzindo a atrocidades e genocídio (Reich, 2001), fizeram 

com que a Psicologia Social se preocupasse mais com essa questão teórica das massas. Houve 

uma estigmatização no meio acadêmico ou mesmo repúdio ao aprofundamento desses estudos 

através da “notável escassez de pesquisa psicológica dos processos de massa e o fato de que ela 

é ignorada pelos paradigmas dominantes na Psicologia Social” (Reicher, 2008, p. 183). 

2.3.1.1. Breve histórico do conceito de massa 

Como premissa desse estudo está a necessidade de se perceber que as especificidades do 

funcionamento das massas se diferem das dos sujeitos que a compõem.  Não há um rebatimento 

fidedigno da manifestação individual de um sujeito com seu comportamento em um coletivo. 

Ainda que haja na etimologia do conceito de massa o entendimento de que na totalidade, ou na 

maioria das definições há um número considerável de pessoas que mantém entre si certa coesão 

de caráter social, cultural, econômico, com uma turba, com uma multidão, ao final, a aplicação 

prática dessa teoria não necessariamente é fidedigna. 

Dessa maneira, o termo sofreu importantes transformações e adaptações, não apenas no que 

se refere à linguística, mas também a seus significados, apropriações e aplicações. Gustave Le 

Bon (1954), em seu estudo seminal sobre o comportamento das massas, “Psychologie des 

Foules”, publicado em 1895, faz uso do termo francês “foule”; MacDougall (1920), em “The 

Group Mind”, faz uso do inglês “group”; e “masse”, oriundo do alemão, é usado por Freud 

(1921/1991) em “Massenpsychologie und Ich-Analyse”, considerado um dos estudos mais 

relevantes para a crítica da cultura de massa, idealizada por Adorno (1951/2006),.e a sua relação 

com a popularização da ideologia fascista. 

O contexto europeu, marcado por tumultos urbanos e pelo fenômeno das massas de meados 

do século XIX, contribuiu para a consolidação de uma ótica preconceituosa acerca dos 

comportamentos de massa, vistos como irracionais, desordenados e instáveis. Caracterizada, 

como em Mackey (1841/2002), pelo foco nas loucuras e frustrações em larga escala, e sobretudo 

em Le Bon, considerado o pioneiro, que teve suas considerações utilizadas pela área de 

comunicação e que ajuda a construir o “comportamento em manada”. Representando, por um 

lado, uma reação conservadora às multidões, a sua principal contribuição ao campo da 

Psicologia das Massas foi a ideia de que a massa é uma entidade psicológica independente onde 
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apesar das decisões dos indivíduos poderem ser racionais, dificilmente a das massas também o 

serão (Le Bon, 1895/1954). 

Pouco dadas ao raciocínio, as multidões mostram-se, em contrapartida, 
muito aptas para a ação. A organização atual torna poderosa a sua força. Os 
dogmas, que hoje vemos surgir, depressa hão de ter o poder dos velhos 
dogmas e ficarão investidos da força tirânica e soberana que os colocará ao 
abrigo de qualquer discussão. Assim o direito divino das multidões substitui 
o direito divino dos reis (LE BON, Gustave, 1895, p.6).  

Consolidando-se tanto no lado científico quanto no popular, esta concepção foi contestada por 

McDougall (1920), que agrega à discussão a existência de condições para elevar o que ele 

denominou de “vida mental coletiva”, atrelada ao desenvolvimento afetivo e intelectual das 

pessoas por meio de sua participação em coletivos voltada a eventos culturais positivos. 

Descrevendo essas condições como: 1. A persistência no grupo; 2. A idealização da natureza, 

composição, funções e capacidades do grupo; 3. A interação com outros grupos semelhantes, 

com diferenças pontuais; 4. Tradições, costumes e hábitos, em especial na relação entre 

membros; 5. Estrutura definida. 

Essa perspectiva remete ao conceito maior da racionalidade das massas, confundindo-as com o 

delineamento de grupos, considerando que existe uma “sabedoria” das massas, ampliando o 

debate da racionalidade ou irracionalidade das multidões para a Psicologia das Massas. Brown 

(1954) desenvolve uma taxionomia dos tipos de comportamento coletivo, onde “tumultos 

urbanos” alcançam certo destaque. Posteriormente, qualidades como regularidade, 

cooperação, inibição de conflitos e adaptação são ressaltadas a partir da natureza racional das 

multidões, por Canetti (1995) e Surowiecki (2004). 

Há uma correlação dessa ideia com a Teoria da Identidade Social (Tajfel, 1982, 1983), a partir da 

homogeneização do grupo do outro (outgroup) e da heterogeneidade do nosso grupo (ingroup), 

desencadeando tanto a percepção de uma despersonalização do “outro” grupo como o reforço 

de uma identidade comum no “nosso” grupo (Billig, 1976; Leyens, 1985; Sumner, 1906; Taylor 

& Moghaddam, 1994).  Sendo, assim, essa comparação social (Festinger, 1964) um importante 

caminho de identificação e coesão para essa massa. Há no comportamento de massas, segundo 

Park (1995), uma gerência de tensões, conflitos, repressões e sublimações incidentes 

(esquecimentos) ao esforço de manter a integridade e coerência com o pensamento coletivo. 

Ideia que foi generalizada por Hoffer (1968), caracterizando todo movimento de massa como 

doutrinário, tendendo ao fanatismo.  
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O que se busca quebrar com as reflexões aqui propostas tem a ver com a lógica e as conclusões 

dos autores clássicos da Psicologia de Massas, multiplicadas pelas mídias e a população, a partir 

do sucesso de Le Bon, da valoração negativa atrelada à representação social da massa como 

“manada”. Parece que houve uma absorção acadêmica e secularizada dos conceitos de seu 

precursor, o que faz com que os pesquisadores se diferenciem da massa a partir do momento 

que percebem a massificação alheia, e essa distinção talvez venha sendo prejudicial para a 

reflexão e assimilação do caráter positivo das massas e do seu poder transformador e 

mobilizador de ações efetivas e construtivas.  

Ao conferir cotidianidade ou mesmo atualidade ao bem cultural, desatrelando-o de um passado 

inerte e longínquo, fazendo-o dialogar com os elementos que compõem a formação social 

vigente, reforça-se o senso de pertencimento e necessidade de perpetuação, ressaltando sua 

importância na constituição da sociedade atual. O período de isolamento social atual, que 

desencadeou um esvaziamento dos espaços públicos urbanos afastando o ser humano, 

entendido como agente depredador, em massa, do patrimônio, na verdade, reforçou a 

necessidade de compreensão do papel da educação patrimonial.  

É fundamental que estes bens sejam percebidos, por toda a população, não somente pelo seu 

valor material, mas por sua importância artística e consequente valor para a história e cultura 

daquela sociedade. E se ainda assim iniciativas radicais, mesmo que pontuais, recorrerem ao 

vandalismo enquanto ferramenta de oposição de seu valor, na verdade, estarão fazendo uso 

deste mecanismo destrutivo para questionar a sua permanência e simbolismo a partir das 

transformações sociais ocorridas à época. Busca-se, assim, esvaziar esta potencialidade de 

comunicação dos bens patrimoniais, ainda que, desta maneira, elevando e multiplicando a 

discussão possam gerar, por outro lado, um reforço de sua importância e valor. 

É preciso desassociar os grandes eventos e marcos históricos que atraem e estimulam as 

apropriações massivas em protesto no mundo, das destruições consequentes de uma mudança 

de mentalidade da sociedade e confronto a símbolos opressores, esses sim, questionados e 

destruídos. As massas são, sim, capazes de derrubar grandes impérios e alterar estruturas, 

porém não podem ser associadas sempre a destruição. A massa não destrói para transformar, a 

destruição parece decorrente de uma transformação social que leva o povo às ruas 

manifestando suas insatisfações na cidade. A transformação ocorre antes e durante e inspira o 

protesto como símbolo e ápice dessas mudanças exigidas.  
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2.3.1.2. Noção contemporânea de massa: Sistema social organizado 

Um paradigma contemporâneo aponta que uma decisão tomada em grupo é melhor do que 

uma decisão tomada individualmente; a agilidade na tomada de decisões torna a massa menos 

sujeita a influências de agentes externos e, nesse sentido, auto-organizada. Apresentando-se 

como um sistema social organizado e estruturador de comportamento coletivo deve precaver-

se dos estereótipos construídos e evitar eventos destruidores e impulsos oportunistas, 

primando pela coesão.  

Entretanto, cabe observar que decisões irracionais, incoerentes, erradas podem ser tomadas, 

conforme aponta Surowiecki (2004), a partir de erros como: (a) consciência excessiva da opinião 

alheia, que leva à imitação; e pela (b) perda de informações e juízos pessoais. Podendo 

desencadear como consequências de seu mau desempenho, em função da imitação e da perda 

dos juízos pessoais: uma centralização exagerada, acesso a informações fragmentado e imitação 

irrefletida dos comportamentos e decisões da maioria, de forma irracional, instintiva, podendo 

levar ao caos, e aí sim, caracterizar-se como “efeito manada”. 

A formulação de uma “massa sábia”, a julgar pelo bom desempenho na tomada de decisões 

momentâneas, ou em longo prazo, deve se pautar em descentralização no uso das informações, 

liberdade de acesso individual às informações, e estímulo e independência na formação de 

opiniões individuais, indispensável para desenvolver a habilidade de transformar juízos 

individuais em decisões coletivas. A potência como recurso capaz de igualar os indivíduos, 

trazendo-lhes segurança e buscando libertá-los do temor do contato com o desconhecido, é 

valorizada nas ideias de Canetti (1995). Segundo ele, a massa tem origem nas unidades 

primitivas conhecidas como “malta”, onde pequenos grupos humanos se deslocavam sem a 

possibilidade de crescer. A partir de suas reflexões, reconhece na massa algumas características: 

1. A busca por crescimento contínuo, incluindo-se a necessidade de ser cada vez mais densa; 2. 

A prevalência da igualdade no seu interior, o que fortalece as teorias igualitárias em seu âmago; 

3. A necessidade de uma direção, uma meta comum que fortalece o sentimento de igualdade.  

A caracterização de massas e multidões como movimentos, talvez seja possível, segundo 

Smelser (1962), desde que não tenham metas em particular ou sejam orientadas por normas e 

valores. Porém, mais do que depender de organização, qualidade de liderança ou sofisticação 

dessa massa, de acordo com Milgram e Toch (1969), é possível que os movimentos sociais 

apresentem comportamento de massa, a partir de sua capacidade de expressar sentimentos, 

ressentimentos, temores, anseios, preocupações e transmitir esperanças de uma coletividade, 

sendo talvez este um caminho para a solução de problemas generalizados.  
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É claro que em caso de massas orientadas por normas são necessárias as condições estruturais 

para a implantação das mesmas. Como o movimento abolicionista, que dependia de mudanças 

econômicas estruturais para consolidar as ideias de liberdade e igualdade contrastantes à 

prática escravocrata. Já as massas orientadas por valores dependem de mudanças nos valores 

vigentes, podendo resultar em: 1. Revolução política (como em algumas nações na Primavera 

Árabe); 2. Uma coletividade em princípio revolucionária, porém, contida no sistema político; 3. 

Desaparecimento do próprio movimento (conforme se verificou nos tumultos londrinos pela sua 

violência).  

Valoriza-se, nesta tese, a visão de Moscovici (1985) a respeito do sentimento histórico de 

identidade interconectado com o espaço público, através de um desejo atávico de pertencer a 

um grupo, a multidão, de ser entendido como “eu” entre o “nós”, potencializado sobretudo 

pelos meios de comunicação. Dessa forma, observa-se grande transformação na vida social de 

hoje, em oposição a invenção do individualismo renascentista, conforme destaca o autor.  

O reconhecimento dos diferentes níveis de interação dentro da massa e entre outras massas, a 

heterogeneidade da população componente, os subgrupos e suas dimensões, os materiais que 

carregam e que podem ser usados para defesa e ataque contra outras massas identificadas 

como indesejáveis ou perigosos, ou ainda as condições temperamentais internas do 

agrupamento podem ser utilizadas para classificar e criar diferentes tipologias de aglomeração 

(Berlonghi, 1995; Momboisse, 1967). Trabalhos recentes têm se debruçado sobre as massas ou 

o comportamento das multidões visto como uma resultante complexa dos propósitos dos 

indivíduos a elas pertencentes. Essas teorias baseiam-se fundamentalmente em Floyd Allport 

(1920), que define o comportamento dos grupos como variável, por depender do 

comportamento das pessoas, estabelecendo um abstrato conceito de “mente grupal”. Dessa 

forma, a função das massas estaria relacionada a fazer convergir indivíduos com intentos 

semelhantes e dispostos a agir de forma similar (Drury & Reicher, 1999).  

Destacam-se quatro linhas teóricas, atualizadas, para tratar da diversidade de abordagens do 

conceito de massa, sendo elas: a teoria da desindividualização, a teoria da identidade social, a 

teoria da convergência e o modelo da norma emergente. 

A Teoria da desindividualização tem como premissa o desejo do indivíduo de fazer parte da 

massa, tornando difusa, frente ao anonimato próprio do coletivo, sua responsabilidade 

individual. Estudos liderados por Diener (1980) e Mullen (1986) evidenciam uma relação de 

proporcionalidade direta entre o tamanho da massa e o senso de anonimato, vinculando a maior 

desinibição e impulsividade à maior densificação. Tendo como base o conceito de “mente 
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grupal”, os precursores da desindividualização, Festinger, Pepitone e Newcombe (1952) e 

Zimbardo (1970), defendiam que ao estar inseridas em um grupo com o qual se identificam as 

pessoas tornam-se mais suscetíveis a agir de forma diferente de sua cotidianidade, por vivenciar 

um processo de perda das restrições morais e comportamentais, chegando mesmo a se engajar 

em práticas antissociais, de acordo com as orientações do grupo.  

Reicher (2008), no entanto, aponta falha nessa teoria, ao considerar que ela ignora o senso de 

empoderamento do indivíduo que se integra a multidões, discordando, assim, da atribuição de 

causalidade dada ao anonimato. Ele defende que, como ponto inicial para o engajamento em 

um grupo, o indivíduo reconhece as predisposições parecidas no comportamento de cada 

indivíduo nesses grandes coletivos, resultando em seu próprio interesse; dessa maneira, seria 

mais influenciado pela identificação social com as normas do grupo do que pelo anonimato. 

Na Teoria da Identidade social há um compartilhamento de crenças e sentimentos com o grupo 

e um comprometimento com a ação coletiva, que faz com que as pessoas se percebam, ou sejam 

percebidas, como integrantes de da multidão, segundo Tajfel e Turner (1979). Existe a percepção 

e o aferimento de normas e categorizações através da observação das ações e dos discursos, 

pela multidão, daqueles considerados membros representativos do grupo.  

O reconhecimento da existência de outros grupos (como a polícia, na repressão) é essencial para 

a compreensão e definição da massa sobre si e sobre os outros, e de como será o tratamento 

dispensado a cada um (Drury & Reicher, 2009). A partir de uma construção coletiva pautada na 

identificação, há uma tendência do aumento da participação, engajamento, solidariedade e 

participação, por parte dos indivíduos, ainda que para enfrentamento coletivo da massa 

(Melucci, 1989; Simon et. al., 1998).  Quando a identidade social se sobrepõe em força à 

identidade pessoal, há uma inclinação dos membros a se definir em termos que sejam capazes 

de aproximá-los, ainda mais, de seus semelhantes em massa (Van Stekelenburg & Klandermans, 

2010).  

A Teoria da Convergência entende que o comportamento das massas depende das 

possibilidades e contribuições efetivas das pessoas que a compõem. Aponta para a propensão 

das pessoas a convergir para posições que minimizem diferenças intergrupais. Baseada na 

Teoria da Dissonância Cognitiva de Festinger (1975) estabelece que os indivíduos que desejarem 

fazer parte precisam criar uma relação identitária com as orientações e consciências que 

prevalecem, ainda que para isso seja necessário minimizar ou abandonar cognições e 

comportamentos em dissonância com a maioria (Haslam, Turner, Oakes, McGarty, & Hayes, 

1992). A modificação dos conceitos intergrupais seria possível a partir do ingresso de novas 
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pessoas com pensamentos diferentes do majoritário, exigindo do discordante uma disposição 

temporal, resistência e adaptabilidade até que ela se efetive. 

Por último, o Modelo da norma emergente defende que a massas se organize em torno de 

cognições sociais comuns, porém preservando traços individuais. Os papeis sociais não se 

apresentam como rígidos, e tampouco o são. Podendo haver flutuação de liderança, as normas 

também poderão emergir conforme demandar as interações simbólicas entre os envolvidos 

(Turner & Killian, 1987). 

O estigma da multidão como manada, e as influências de Le Bon sobre os psicólogos sociais 

brasileiros levaram a uma abordagem patologizante, onde suas principais preocupações eram o 

entendimento sobre as multidões e como controlá-las, objetivando entender a ação dos líderes 

sobre as massas (Silva, 2004). No Brasil, até a década de 30, predominava nas análises da 

sociedade, uma desqualificação dos povos não europeus, sobretudo afrodescendentes, na linha 

de um racismo científico hegemônico. Nessa perspectiva, para muitos autores da época estes 

povos eram vistos como biológica e psicologicamente inferiores às pessoas brancas europeias, 

e suas aglomerações caracterizadas pela selvageria e lutas enlouquecidas. Nina Rodrigues, por 

exemplo, ao se referir à Revolta de Canudos (1896 – 1897), define Antônio Conselheiro como 

um mestiço, hereditariamente louco, que acabara por contaminar as massas do campo, seres 

vistos como distantes do estágio de civilização alcançado pela Europa e, portanto, suscetíveis a 

emoções irracionais (Chaves, 2003). 

Em vista de tudo isto, o estudo das massas e do seu poder de mobilização, articulação e 

racionalização em estratégias e decisões é relevante. Proporciona um melhor entendimento das 

ações e reações das pessoas nos eventos de massa atuais, considerados muitas vezes, 

pejorativamente, plurais, multifacetados e desarticulados.  

Seu poder está na rápida mobilização, incitada e orientada por um ou mais indivíduos, ou fruto 

de um ímpeto coletivo identitário, se insurgindo contra àqueles que entende, 

momentaneamente e simbolicamente, como opressores de seus direitos, violadores do seu 

espaço. É iminente, ainda, o ataque, açoite e destruição da representação formal-patrimonial 

desses “algozes”, numa tentativa de garantir a integridade e perpetuação, ainda que efêmera, 

daquele movimento coletivo. Este estudo da massa que apresenta a Psicologia Social contribui 

para ampliar a análise dos movimentos e manifestações de protestos ou culturais, a partir de 

sua concepção muito mais diversa do que àquela que reduz esses movimentos a aglomerações 

marcadas ou espontâneas. É essencial a desconstrução do “efeito manada” e da 
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homogeneização dos movimentos e manifestações como risco e danos iminentes. O poder é de 

construção coletiva. 

2.4. BREVE HISTÓRICO DO CONTEXTO POLÍTICO PÓS-REDEMOCRATIZAÇÃO, 

ENQUANTO FOMENTADOR DOS MOVIMENTOS SOCIAIS URBANOS 

As manifestações sociais na cidade do Rio de Janeiro, a partir da redemocratização, tendo como 

marcos de poder, leia-se símbolos das elites dominantes, a ALERJ, Câmara, Paço Imperial, 

Igrejas, Teatros, parecem expor as crises e esperanças de mudança. Durante o período da 

ditadura militar, que teve início em 1964, num movimento conhecido como “golpe de Estado” 

conduzido pelos militares, que deu fim ao mandato do então Presidente da República João 

Goulart, a democracia brasileira permaneceu adormecida por duas décadas. Identificada pelos 

movimentos populares e sociais da época como autoritária e violenta, a ditadura calava os 

divergentes reprimindo-os. 

Após anos de censura e intensa opressão militar, a partir de 1984 a população intensifica a 

tomada das ruas pautada, sobretudo, pela coragem de reaver o seu direito de manifestação 

urbana, no movimento das “Diretas Já!”. Reivindicava-se a volta da democracia e das eleições 

diretas para a presidência, o cargo máximo do executivo. A pressão popular nas ruas certamente 

contribuiu para o enfraquecimento do regime. Uma conturbada dança das cadeiras marcaria a 

retomada da democracia brasileira com marchas e contramarchas68 por motivações diversas.  

Estudantes e jovens brasileiros se articularam em manifestações por todo o Brasil, pintando seus 

rostos de verde e amarelo, a cor com que Collor queria pintar a nação; as cores nacionais. 

Ficaram conhecidos como “Caras Pintadas”. Medidas socioeconômicas excludentes lançadas 

pelo governo foram fortemente responsáveis pela onda de nacionalismo pró- 

representatividade.  

 

68 Já no ano seguinte, em 1985, a ditadura chegou ao fim com a eleição indiretas de Tancredo Neves, que 

por motivos de saúde acabou não assumindo o Palácio do Planalto, vindo a falecer. José Sarney, seu vice, 
toma posse e dá início a uma importante movimentação política que reafirma a retomada do regime 
democrático no país. Porém, passaram-se cinco anos para que a população pudesse ir às urnas para 
escolher, de maneira direta, o seu representante. Vencedor com 53% dos votos válidos, Collor detinha 
grande apoio do empresariado da época, além de uma oratória arrebatadora contra a corrupção. Toma 
posse em 1990, mas renuncia ao cargo dois anos depois, para fugir do processo de impeachment, 
instaurado na Câmara por pressão popular. .Processo até então inédito na história de nossa democracia 
levou-o ao afastamento definitivo do cargo, antes de sua instauração. As mídias, jornais, televisão e rádio 
repercutiam as denúncias de corrupção e reverberavam as medidas econômicas impopulares, além de o 
mandato ter sido marcado por outros escândalos, que acabaram lhe retirando o apoio do Parlamento. 
Termina o mandato o vice-presidente Itamar Franco.  
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Figura 25: Fachada do Theatro Municipal do Rio de Janeiro pichada por estudante na Marcha dos Cem Mil, 26 de 
junho 1968. Foto: Kaoru/ CPDoc 

 

Figura 26: Comício pelas eleições diretas realizado no Rio de Janeiro, em 10 de abril de 1984. Foto: Arquivo/Jornal 
do Brasil / Reprodução 

O longo período de reclusão, medo e repressão militar parece ter desencadeado uma vontade 

crescente não só do jovem brasileiro e dos estudantes, mas do povo de ir às ruas e protagonizar 

as lutas sociais por melhorias. No início da década de 1990, os movimentos estudantis ganharam 

força e relevância nacional, algo que estava silenciado desde o aumento da violência policial 

contra atos de jovens pela cidade, simbolizada pela morte de Edson Luís. Esse retorno às ruas, 

após o longo período de reclusão deu ao povo uma esperança e a plena noção de que estando 

unido a democracia teria uma longa jornada. O período de instabilidade política ficara para trás. 
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Contudo, poucos movimentos tiveram densidade e articulação similares aos que sucederam o 

retorno da democracia. As jornadas de 2013, movimentaram as ruas das cidades do Brasil e do 

mundo. Tendo como mote o aumento da tarifa dos ônibus e a falta de qualidade dos transportes 

públicos, os manifestantes expressavam insatisfações diversas em cartazes e slogans. 

O mês de junho de 2013, ficou marcado por intensas e enormes manifestações sociais, 

comparáveis em números aos “Caras pintadas”. Ambos, a princípio começaram restritos, com 

pouca adesão e reivindicações específicas, porém a repressão policial intensa e as imagens das 

revoltas pelo mundo, como na França e Turquia, fortemente oprimidas, foram alimentando as 

redes sociais. As passeatas apartidárias foram aos poucos sendo apropriadas por movimentos 

de direita do Brasil que foram se fortalecendo. Desta forma, os protestos ganharam enormes 

proporções e levaram milhares de pessoas às ruas e avenidas das cidades. 

O governo brasileiro, buscando atender as reivindicações que vinham das ruas e repercutiam na 

imprensa, multiplicando-se também nas redes sociais, anunciou medidas para atendê-las. 

Dentre essas medidas, que visavam diminuir o descontentamento popular cita-se: tornar a 

corrupção um crime hediondo; arquivar a chamada PEC 37 (Proposta de Emenda 

Constitucional), que proibia as investigações pelo Ministério Público;  vetar o voto secreto nos 

processos de cassação de mandatos de parlamentares acusados de irregularidade; e sobretudo 

revogar a autorização para o aumento das tarifas dos transportes públicos em várias cidades, 

retomando os preços anteriores. 

Tais medidas não reduziram as manifestações populares e os questionamentos se 

multiplicaram, agregando agora o uso de dinheiro público na construção de estádios para a Copa 

do Mundo FIFA de 2014, que se realizaria no Brasil, e outros eventos, como o próprio carnaval. 

As mídias, neste momento, ainda denunciaram um esquema de lavagem de dinheiro e 

corrupção articulados com os investimentos do governo em grandes construtoras.  

Em 2014, então, inicia-se uma grande operação, que ainda está em curso, unindo diferentes 

investigações da Polícia Federal. As Irregularidades da Copa, no entanto, só foram comprovadas 

com a “Operação Lava Jato”, três anos depois. Liderada pelo, então Juiz, Sérgio Moro, lutava-se 

contra a corrupção e o “jeitinho brasileiro”. A operação que evidenciou esquemas fraudulentos 

em diversas grandes empresas como a Petrobrás e a construtora Odebrecht, assim como indicou 

a participação de políticos e empresários, canalizou as insatisfações do povo brasileiro contra a 

corrupção e se fortaleceu com o apoio popular nas ruas. 
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Acrescentando esses fatores à movimentação política de 2013, a operação acabou 

evidenciando, ainda mais, a polarização social que marca a história presente do Brasil e 

sobretudo a sua população. Houve um fortalecimento da direita, enquanto mantenedora da 

“ordem” e “fiscalizadora”, buscando uma retomada ao poder e se apresentando como uma 

saída para a corrupção. Por este viés contou com grande adesão popular, dentro e fora das 

instituições, explicitando sua luta contra as ideologias de diversidade social que 

“desestabilizariam” o país. Por outro lado, o governo de centro-esquerda de Dilma Rousseff, do 

PT, então recém-reeleita, se enfraquecia por ser reconhecidamente uma continuidade, menos 

carismática do governo anterior, marcado pela corrupção. 

Segundo Caio Quero, editor executivo da BBC Brasil, aquele país, tomado desde a era Collor pela 

esperança, vai perder um pouco de sua confiança com a polarização de candidatos e partidos. A 

população passa a assistir inerte ao conflito que a envolve diretamente. “A eleição de Collor foi 

bem polarizada, assim como a eleição de Lula. Esse movimento (de antagonismo) já é visto 

desde esses momentos, a polarização faz com que as pessoas votem mais em oposição do que 

em esperança”.  

Neste contexto, veste-se a máscara da ocultação mais do que revelar quem se é e o que se 

pensa, com receio de retaliação. A máscara, que cumpre o papel de coletividade e comunhão, 

também servindo como proteção da identidade ao ocultá-la, passa assim a exercer o papel de 

oposição ao outro e até de repressão, sem medo de revide. O que se desconhece se teme, ainda 

que desperte um fascínio. 

No ano de 2015, a população esperançosa não somente pela possível sucessão do governo, mas 

pelo trabalho da “Lava Jato” vai às ruas pelo impeachment de Dilma. Esse movimento lembra as 

manifestações de 2013, e também se relaciona, em termos de memória, diretamente com o 

“Fora Collor!”. Milhões de pessoas se reuniram em todo o território nacional, sob a liderança 

sobretudo do MBL, Movimento Brasil Livre, e motivados pelo slogan: “Vem para rua!”, que 

circulava em todos os lados nas redes sociais. A união destes dois fatores à direita na política foi 

decisiva para o afastamento da presidente. 

Em 2015 um pedido alegando improbidade administrativa abre pela segunda vez na história do 

Brasil um processo de impeachment, desta vez contra Dilma Roussef. O processo termina em 

agosto de 2016, com o impedimento da presidente de continuar o mandato, que vinha 

prejudicado pela impopularidade da líder e avanços nas investigações da Lava-Jato. Por meio de 

articulações partidárias o distanciamento entre os que se consideravam de esquerda ou direita 
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foram ficando mais em evidência, dando espaço para o aparecimento e fortalecimento de 

candidatos cada vez mais conservadores ou radicais, de um lado e de outro, simbolizando aquela 

oposição. 

 
Figura 27: Manifestações Junho 2013, jovens ocupam escadaria e colunas do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. 
Foto: Divulgação/ Esquerda bem informada 

 
Figura 28: Manifestantes protestam por Justiça à morte de Marielle, exigindo a solução do caso e esclarecimento 
sobre o(s) mandante(s) da morte, 1 novembro 2019.. Foto: Mauro Pimentel 

O engajamento da direita ficou explícito em 2015, com a grande participação das classes de 

maior poder aquisitivo nas manifestações, o que não ocorria até então. Pouca afeita à rua, o seu 

envolvimento se deu mais incentivando, influenciando e auxiliando na repercussão dos atos, do 

que diretamente no movimento, como se viu ali. Outra marca evidente do aumento da 

participação dessas classes é que não se via, nos atos contra e pró-Dilma, praticamente 

estudantes nos protestos. O que podia parecer uma alienação político, era um recorte social, 

em prol de uma política mais conservadora, em relação à qual talvez essa juventude se opusesse.  
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Ainda que o conservadorismo nunca tenha deixado de coexistir com governos mais 

progressistas, esse fazia-se presente como aliado. As questões comportamentais levantadas 

pela esquerda, como a orientação sexual, debates sobre limitar ou não a liberdade de expressão, 

encontravam conciliação nas bases políticas. Porém, a Lava Jato se efetiva como um mecanismo 

político, não considerado previamente, e causa enorme impacto na população e no ambiente 

político, exatamente em um momento em que a sociedade já estava cansada das tramas não 

tão óbvias nas articulações políticas. Quando a oposição ao governo se revela de forma clara 

acaba descortinando uma trama menos complexa e desgastante de entender, ainda que possa 

ser lida como mais ameaçadora ou prejudicial, inicialmente, pelo opositor. 

Caio explicita que o cansaço da população teria culminado nas manifestações de junho de 2013, 

que demandavam mais serviços e políticas públicas. “Criaram-se grupos que se contrapunham 

ao executivo. Foram criados, em 2013, movimentos sociais com vertentes conservadoras, que 

tiveram como resultado o impeachment de Dilma. Depois vemos Bolsonaro com um governo 

super conservador”.  As camadas populacionais parecem mais engajadas, hoje, devido a não 

divisão política em pequenos nichos, como nos anos 90 a 2000, que permitiam ficar nos espaços 

“entre”, ora ocultando-se ora revelando-se. O posicionamento, cada vez mais cobrado, 

enquanto engajamento, é exposto nas redes sociais e a partir delas ganha as ruas, algumas 

vezes, em uma dualidade nítida. Os movimentos de 2013 parecem ter dado início a este 

processo de união via redes sociais, o que evidenciou, por essas manifestações virtuais, os 

caminhos a serem seguidos e em qual vertente se engajar, em relação a questões políticas. 

A convergência entre as manifestações de 1993 e 2013 parece hoje mais evidente, à medida que 

as primeiras eram formadas sobretudo por jovens, atuando na frente dos movimentos nos 

“Caras Pintadas”, e as mais atuais, conhecidas por “Jornadas de Junho” ou “Revolta dos 

Vinagres”, sendo compostas por estudantes universitários articulados e dependentes dos 

transportes públicos, sobretudo, conectados em rede por seus questionamentos. Outra 

tangência a ser apontada é que tal qual em 2013, as medidas econômicas impostas por Collor, 

na época, também foram protestadas nas ruas levando ao seu impeachment.  

O clima de descontentamento das classes baixas e média com os planos governamentais é 

evidente nas duas temporalidades. Simbolizar um ato com “Caras Pintadas”, cartazes, gritos e 

músicas, fizeram com que o congresso e o executivo não só sentissem a desaprovação popular 

como buscassem alternativas para revertê-la. Por outro lado, o “V de Vingança” explicitava um 

clima uníssono de insatisfação, levando jovens estudantes das mais diversas classes econômicas 

a juntarem-se em uma voz por medidas socioeconômicas. Foi a união das vozes, tal qual o 
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personagem mascarado metaforizava, que deu ainda mais visibilidade a manifestação como um 

todo. Chamava a atenção as enormes multidões de jovens e seu potencial de articulação em 

rede, até então, pouco explorado pelas políticas públicas. 

Os dois movimentos foram fundamentais, ainda que atemporais, para destacar o papel 

relevante da atuação da população brasileira na política. Estas manifestações modificaram a 

forma como a população se organiza para protestas, para expressar suas reivindicações e 

principalmente, entregaram imagens que eram potentes o suficiente como símbolos para 

repercutir, até hoje. Ambas, além disso, solidificaram, de alguma forma as dicotomias nacionais, 

sendo os responsáveis pela forma que se atua nas lutas daquilo que se acredita. É necessário 

entender que estes movimentos, porém, são apenas uma pequena mostra dos muitos outros 

que deram origem, forma, corpo e confiança na população de que juntos, nas ruas, é possível 

modificar as políticas para que também sejam representados e não somente oprimidos por ela. 

Deste modo, as eleições do ano de 2018 podem ser consideradas um reflexo desse não 

engajamento político direto; o resultado do segundo turno registrou o maior índice de votos 

nulos, brancos e abstenções, desde 1989. Optaram por não se posicionar 42 milhões de 

brasileiros. 

O ano de 2018, trouxe uma fagulha social que não se apaga que é a representação icônica da 

morte de uma pessoa capaz de provocar uma onda de manifestações para que a história não se 

repita. A morte de Marille trouxe à tona novamente o legado de Edson Luís, que representa a 

morte de um cidadão por representar ou estar posicionado enquanto oposição a um poder. A 

democracia se alimenta deste diálogo. As ruas foram tomadas em 2018, 15 de março com a 

morte da vereadora, assassinada e ainda que resistente, também se deixou um recado que vai 

além do: “Quantos mais precisam morrer?” ou “Quem matou?” E “Quem mandou matar?”, que 

é a eminência ou o risco de ter sua voz reverberante na multidão, calada e silenciada por aquele 

que se opõe. As ruas, apropriadas em forma de não deixar essas questões morrerem, foram 

também, de alguma forma, caladas. 

A eleição de Bolsonaro para presidência, em 2019, traz um brusco e repentino retorno do 

engajamento social às ruas, sobretudo pelas camadas mais baixas e médias. A insatisfação 

popular cresce com o anuncio dos congelamentos de investimentos na educação, cortes de 

bolsas de estudos e pesquisas acadêmicas. A “Tsunami da Educação” teve início enquanto 

movimento a fim de se opor a essas medidas e através da adesão de estudantes, pesquisadores, 

professores e a todos que quisessem expressar discordância com o governo irem as ruas em 
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protesto. Paulatinamente, questões ambientais e indígenas e racistas e homofóbicas vão sendo 

agentes de inclusão social nas lutas contra o conservadorismo representado pelo poder 

executivo. 

Essa polarização dos últimos dois anos não tem levado massivamente a população às ruas, 

optando por se mobilizar em pequenos grupos, que se reúnem por afinidades momentâneas, 

em função de medidas políticas e fatos ocorridos. O que não se pode afirmar com precisão é se 

há uma descrença na política ou se essa ausência nas urnas e ruas, de alguma forma também 

não é um esvaziamento de representatividade; ausência de identificação. O perigo está, 

segundo alguns estudos, em questionar a vitalidade ou o esgotamento da democracia como 

forma de gestão política. 

Ao contrário dos “Caras Pintadas”, que tinham o claro objetivo de tirar Collor do poder, o mesmo 

não ocorreu com o “Tsunami da Educação”, uma vez que os estudantes e pesquisadores de 

universidades públicas tiveram que abandonar seus estudos por terem perdido suas bolsas 

anteriores. Ainda que o governo tenha repensado alguma dessas medidas, houve uma pressão 

de apoio também intensa a favor de Bolsonaro. Direitistas e bolsonaristas expressam seu apoio 

e engajamento as questões do governo, reafirmando suas medidas e corroborando palavras e 

decisões, que vem mantendo o governo em um equilíbrio, não numérico, mas de intensidade 

de reverberação. 

Portanto, ainda que os movimentos sociais pós ditadura militar, sempre se oponham ao 

governo, de alguma forma, em uma perceptível balança entre esquerda e direita, ambas buscam 

a visibilidade e democratização do meio urbano e a apropriação dos espaços reconhecidos como 

símbolos do poder de um, ou de outro para marcarem territorialidade. Esquerda na área central 

carioca e direita na região de Copacabana e, agora, Barra da Tijuca, talvez até pela proximidade 

com a residência do presidente da República, anterior as eleições. Esse equilíbrio dicotômico 

releva uma inclinação social destes momentos de se votar por oposição, ao invés de se eleger o 

candidato que represente uma esperança e modificação política efetiva.  

Ainda que marcados pelas mais diversas crises políticas e confrontos sociais, os movimentos 

políticos brasileiros na democracia pós ditadura ainda demonstram, enquanto voz do povo, a 

flexibilidade e a maleabilidade que o regime deve assumir para que se mantenha como 

representação popular no poder. As convocações as ruas, também são capazes de evocar 

memórias, de golpes, impedimentos, opressões e superações e reverbera-las através da união 
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dos manifestantes e eterniza-las pelo conflito ou pela paz, mas sobretudo nas apropriações 

simbólicas da e na cidade. 

 
Figura 29: Manifestações sociais explicitam a polarização política no Brasil, pós redemocratização e bem evidente 
atualmente. Foto: Montagem Desconhecido 

 

Figura 30: Montagem de fotos da época da ditadura (esquerda) e atuais (direita). A forte repressão policial aos 
manifestantes.  
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CAPÍTULO 03: AS MANIFESTAÇÕES SOCIAIS CARIOCAS: ATOS 

DE VANDALISMO E RESSIGNIFICAÇÃO 

SIMBÓLICA 



176 
 

3.1. TRANSPORTE E O ESTOPIM DE REVOLTAS, 1879, 1901, 1987 E 2013 

As manifestações nas ruas em 2013, no Brasil, com a participação das mais diversas forças 

sociais, têm peculiaridades que lhes são próprias, mas se constituem no bojo do processo 

histórico de outras manifestações no Brasil. Não se pode caracterizá-las, conforme alguns 

veículos de imprensa ou estudos, como um fato inédito no país enquanto acontecimento, o seu 

diferencial é a forma de articulação. Não somente a questão temática, aumento das passagens 

do transporte público, é recorrente na história, como os quebra-quebras sinalizados como 

prejuízos pelas empresas, como também a atuação da juventude ou a participação dos 

estudantes protagonizando os atos. Pode-se compará-las com grandes manifestações anteriores 

na história do Brasil, como no início e meados do século XX, quando se lutava pelo melhor 

funcionamento dos transportes de massa; mais tarde, contra a iminência de uma ditadura;  ou 

nas “Diretas Já”; ou ainda com “Os Caras Pintadas”;  ou as reivindicações do início do século na 

“Revolta do Vintém”, contra a criação de um tributo sobre as passagens dos bondes e trens; e 

ainda as reivindicações de 1987 contra o aumento das passagens de ônibus.  

 
Figura 31: Depois de um começo de manifestação pacífico, a polícia e os manifestantes entraram em confronto no 
RJ, 2013. Foto: Brazil Photo Press 

Uma vez observadas as condições que a população teve e tem que enfrentar 
através de anos, não é de admirar que sua reação aos transportes tenha tido 
uma violência quase à altura da situação em que vive. Dependência crescente 
para se locomover, baixos salários e péssimo funcionamento dos transportes 
de massa constituem o dia a dia do carioca desde o início do século atual. As 
manifestações de rua, e os ‘quebra-quebra’ contra a carestia, a falta de 
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habitação, os preços do comércio e o transporte de massa (especialmente no 
que diz respeito ao seu mau funcionamento e seu custo) sacodem a cidade 
de tempos em tempos, ao longo de sua história; transformam o largo de São 
Francisco, a praça da República, a praça XV e as estações ferroviárias 
suburbanas, em verdadeiros campos de batalha (SILVA, 1992. P. 136 e 137).  

Neste estudo, mais do que direcionar o pensamento para os contextos políticos que levaram ao 

movimento das “Diretas Já”, ou aos impeachments dos presidentes, Collor (1992), com “os Caras 

Pintadas”, e Dilma em 2016, com a apropriação das “Marchas de Junho” pelos movimentos 

políticos que as estenderam por três anos, pretende-se traçar um paralelo entre os atos 

históricos de vandalismo e depredação à cidade e os modais, e seu caráter de violência e 

repressão policial. Características comuns aos atos de 1879, 1901 e 1987, similares às causas e 

consequências de 2013. Incêndios, participação de jovens, confrontos entre manifestantes e 

policiais, e depredações por minorias são alguns dos elementos que compõem este cenário 

(RAMOS, 2015). 

Desde o final do século XIX, manifestações sociais movimentaram a cidade do Rio de Janeiro, 

motivadas por tensões geradas pelas péssimas condições dos serviços de transporte público, 

baixos salários e moradias ruins. Ao longo dos anos, essas condições foram criando não só uma 

relação conflituosa e um clima de apreensão entre empresas e cidadãos, como os danos aos 

meios de transporte se mostraram um mecanismo eficaz de atenção às reivindicações 

populares. 

(...) a tensão contínua que ‘precede à franca revolta’ já se manifesta há algum 
tempo. (...) Resumindo uma longa história, o fato é que, paralelamente às 
mudanças conjunturais, ao desenvolvimento de força política, partidos 
populares e mais variadas formas de luta e organização popular, os ‘quebra-
quebras’ permaneceram como uma tática constante na estratégia da 
população disputar seus direitos na cidade (SILVA, 1992. P. 138).  

Ainda que haja semelhanças com outros movimentos por maior participação política, pela 

Reforma Agrária, ou movimentos negros e indígenas, dentre outros, os jovens de 2013 

encontram o seu diferencial na organização de suas mobilizações via redes sociais virtuais, o que 

proporcionou levar o povo às ruas quase que em tempo real. Com essa forma de convocatória, 

o número de manifestantes multiplicou-se e os locais de protestos também se ampliaram para 

além dos centros históricos já consolidados na memória das manifestações. A agilidade de 

mobilização das redes virtuais causou enorme impacto de visibilidade nas mídias, contribuindo 

para acelerar as respostas por parte do sistema político às reivindicações. Outro aspecto dos 

atos de 2013 - a exposição de uma diversidade de demandas, por vezes conflitivas e até mesmo 

antagônicas, concorreu para que não fosse um movimento de fácil assimilação, e tampouco para 

o esvaziamento das demandas às autoridades competentes.  
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Algumas manifestações de multidões da pós-redemocratização também foram fruto de 

iniciativas da sociedade civil, como, por exemplo, os “Caras Pintadas”, cujos participantes, alguns 

inclusive filhos da geração de 1968, reivindicavam ética na política e autonomia em relação aos 

movimentos político-partidários, tal qual ocorreu agora, a partir de 2013. Diferentemente das 

“Diretas Já”, movimento gerado e promovido dentro do sistema político institucional, por assim 

dizer, que tinha como mote “eleições diretas já” para escolher o representante que ocuparia o 

cargo máximo do executivo, pondo fim ao período de ditadura militar, instaurada em 1964.  

Percorrendo a história da formação socioespacial da cidade do Rio de Janeiro, registra-se que a 

primeira manifestação entendida como ato coletivo de grandes proporções e com temática 

definida ocorre no final do século XIX, antecedendo as grandes reformas da capital carioca, mais 

precisamente em 1879, e denominada Revolta do Vintém69, trazendo à tona o engajamento 

populacional em confronto com os bens do capital da época em prol de seus direitos.  

Tendo presente as continuidades e descontinuidades da história, a intenção é estabelecer e 

explicitar as convergências entre alguns desses atos, que se relacionam ao aumento das 

passagens, buscando compreender qual simbolismo pode ter se impregnado na sociedade a 

ponto de ser reafirmado ao longo dos 120 anos, aproximadamente, que separam estes atos de 

outros. 

O Rio de Janeiro, por ter sido capital federal, concentrava os agentes políticos e as sedes dos 

jornais, que se localizavam em grandes avenidas, como a Rio Branco que tem, até hoje, um papel 

relevante nas ocupações sociais que acontecem na cidade. Os movimentos sociais que tomaram 

as ruas do Rio de Janeiro, no ano de 2013, começaram contra o aumento das passagens de 

transportes públicos, sobretudo os ônibus, e culminaram em protestos questionando os gastos 

que estavam sendo feitos pela Copa do Mundo, que ocorreria em 2014, com a construção de 

Estádios monumentais, em detrimento de investimentos básicos na saúde, educação e outros. 

E era essa proximidade com a Copa do Mundo que preocupava as autoridades que, temendo 

pela repercussão negativa das mobilizações tentavam assimilar as demandas a fim de buscar 

conciliação e silenciá-las. O que há de comum entre as manifestações do século XX e as primeiras 

 
69 A Revolta do Vintém aqui será tratada como a primeira forma de protestar em que o cidadão 

comum aparecia a frente das questões e apresentava-se como autor ou mesmo protagonista dos 
acontecimentos. Após esta revolta, uma série de outras rebeliões populares serão vistas pela cidade, 
reunindo as mais variadas questões e manifestando os descontentamentos ou discordâncias da 
população com as políticas públicas impostas a rotina da cidade. Desencadeados após a aprovação, no 
dia 31 de outubro de 1879, da "Lei do Orçamento, que procurava estabilizar a situação financeira 
debilitada do país", os protestos reuniram cerca de 4 mil pessoas que lutavam contra a taxação de 20 réis 
sobre a passagem dos bondes. 
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do final do século XIX e início do XX, é a articulação em torno de uma demanda capaz de incluir 

todas as demais, construindo uma identificação em torno de uma “única pauta”, a formulação 

de um ideário político-ideológico abrangente suficiente para congregar tantas outras, e diversas, 

reivindicações.  

O aumento das passagens dos bondes (1879 e 1901) e dos ônibus (1987 e 2013), escolhido como 

recorte aqui, conecta estes quatro movimentos. Há nos quatro um caráter depredatório e 

incendiário contra prédios e monumentos da cidade, e aos meios de transportes, 

interrompendo o fluxo de grandes avenidas e ruas, e formando barricadas, com equipamentos 

públicos arrancados, de proteção contra a repressão policial. As ruas, nessas ocasiões, foram 

transformadas em uma espécie de “campo de guerra” entre policiais e manifestantes. Ainda que 

tivessem anteriormente demonstrado a sua vocação de fórum para a troca de ideias e exposição 

de reivindicações; um espaço fundamental para a democracia.  

A repressão, por cavalaria ou efetivo policial, ou ainda militares e seus tanques, ou Tropa de 

Choque da Polícia Militar, é a resposta do governo para conter os ânimos, minimizar os prejuízos 

públicos e restaurar a ordem. Outra característica de todos esses movimentos foi a adesão 

massiva da população que se sentia prejudicada ou cerceada em seus direitos pelo poder 

público, seja relativamente à mobilidade ou à liberdade de expressão. Verifica-se nestes 

movimentos uma composição heterogênea de: estudantes, trabalhadores, subempregados e 

mesmo desordeiros profissionais ou cidadãos comuns contagiados pelo ímpeto de depredação, 

que em muitos casos não chega a se concretizar. Estes momentos de insurgência nos protestos 

acabam por afastar as classes mais altas, amedrontada somando-se ao receio de que seus 

privilégios expostos sejam atacados e venham a se perder. 

A Revolta do Vintém, de 1879, e a Revolta dos Vinagres70, de 2013, apresentam muitas 

convergências. A primeira conseguiu reunir, em um dos dias de protestos, 4.000 pessoas contra 

o aumento da taxação dos bondes; na segunda cerca de cem mil pessoas se concentraram na 

área central da cidade manifestando-se contra o aumento não dos 20 réis da ocasião passada, 

mas de 20 centavos nas passagens de ônibus. Em 1879, o cidadão comum se colocava enquanto 

protagonista dos atos, bradando em alta voz, ora entre risos e ora aos prantos as manchetes dos 

jornais e questões a serem debatidas. O mesmo ocorreu com os jovens, em 2013, com seus 

múltiplos cartazes sobre diversos temas e questões, muitas vezes com humor, não o das charges 

 
70 As manifestações sociais, no ano de 2013, ganham pela imprensa essa denominação, a partir da 
resposta da população em protesto de levar panos umidificados com vinagres, amarrados aos rostos, para 
cortar o efeito dos gases lacrimogêneos lançados pela polícia, a fim de dispersar e coibir o movimento. 
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de 1879, mas dos memes das redes sociais virtuais. E este diálogo, através dos discursos ou 

visuais, ajudou a construir o foco dos protestos, construído a posteriori.  

Portanto, mesmo produzindo efeitos temporários, algumas manifestações de 
protesto têm tido, para a população uma certa eficácia. Esta eficácia é 
contestada pelas declarações de autoridades e técnicos que sempre colocam 
no seu discurso o problema de prejuízos materiais ocasionados pelos ‘quebra-
quebras’. Entretanto, cabe observar, uma vez, que o que representa ‘prejuízo’ 
para o Estado e eventualmente para a empresa, constitui um ganho 
momentâneo para a população. Os prejuízos materiais são eventuais, 
ocorrendo nos momentos de conflitos. O desgaste da população é diário. É o 
atraso com o desconto no salário, é o perigo de acidentes, é a tensão 
constante (SILVA, 1992. P. 140). 

A estratégia de marchar até a edificação símbolo do governo e das decisões políticas se repetiu 

em diversos casos. A caminhada ao Paço Imperial, a fim de apresentar uma petição a Dom Pedro 

II, imediatamente recusada, motivou o percurso no Vintém. O mesmo ocorreu a partir de 1960, 

com a escolha dos palácios Tiradentes ou Pedro Ernesto pela multidão que buscava ser ouvida 

por seus representantes políticos, os vereadores. Intenção frustrada pela ação do efetivo policial 

e a colocação de grades e cercas para restringir aproximações. O contexto de transição entre a 

Monarquia e a República incita discursos de oradores em comícios que levam a uma campanha 

contra o governo. O mesmo parece ocorrer, ainda que não propositalmente, com o 

aproveitamento da atmosfera de manifestação para questionar o modelo global e as formas 

hierárquicas de governo, parecendo sugerir uma anarquia, ou “neoanarquia”.  

 

Figura 32: Charge da Revista Illustrada sobre a Revolta do Vintém, de 1880. Foto: Biblioteca Nacional 

 
Figura 33: População atira pedras nas autoridades e cidadãos de classe alta, 1879 - Revolta do Vintém. Foto: FBN 
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Figura 34: Estudantes bloqueiam de forma pacífica a passagem do Bonde 14, Osório, em frente ao prédio da UNE 
na Praia do Flamengo, e colam cartazes nele, 1957, contra o aumento das passagens. Foto: Desconhecido 

 
Figura 35: Pouco antes da passeata, milhares de estudantes e manifestantes se reúnem diante da Assembleia 
Legislativa do Rio, onde líderes como Vladimir Palmeira discursaram, 26 jun.1968. Foto: Folhapress 

 
Figura 36: Jovens e estudantes se uniram em manifestações públicas, no processo do impeachment de Collor, 1992. 
Foto: Flickr 
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Figura 37: Grande quantidade de veículos de transporte coletivo são incendiados em plena avenida Rio Branco, 
1987. Foto: Acervo O Globo 

 
Figura 38: Personagem "V de Vingança" com um cartaz em alusão ao Hino Nacional Brasileiro, 2013. Foto: 
Desconhecido 

A criação de um “personagem tipo”’ também é recorrente nestas ocasiões.  “Os capoeiras”, 

armados com navalhas, formam uma espécie de “Guarda Negra”, promovendo tumultos sociais 

formando uma espécie de “guarda alternativa organizada”, sendo inclusive fichados nas 

delegacias. Em 2013, temos os “Black Blocs”, que formam uma espécie de exército negro, 

inclusive pelas suas vestimentas, com o intuito de confrontar a força policial e provocar o 

governo. Além disso, seja escolhendo protestar na frente das sedes dos jornais concentradas na 

Avenida Rio Branco, na época, ou gerando imagens quase cinematográficas com vilões e 
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mocinhos, explosões e máscaras, como o “V de Vingança”, com bandeiras do Brasil, formam um 

cenário e uma trama para a transmissão televisiva, que em 2013, contou até com helicópteros.  

O surgimento de uma mídia mais próxima dos manifestantes é outro fator de aproximação entre 

as duas temporalidades; de um lado a criação do jornal “Correio da Manhã” (1901), um 

jornalismo acusado, à época, de estar a serviço do governo, e de outro o fortalecimento de 

mídias alternativas, atreladas à internet, como a “Mídia Ninja”, que traz uma visão menos 

criminalizada e mais factual dos movimentos, explicitando às reivindicações de forma menos 

parcial ao sistema político. A proximidade das sedes dos jornais e a presença mais rápida de uma 

mídia para cobrir os movimentos, ou, ainda, a ocupação das escadarias de edifícios icônicos, por 

exemplo, com a depredação de bens patrimoniais, pichações e incêndios têm o poder de 

sensibilizar e de amplificar a visibilidade dos atos em transmissões da mídia, além de dar 

celeridade à tomada de medidas pelo governo a fim de cessar com estes atos. A sede dos Jornais, 

próxima aos acontecimentos e protestos, na antiga Avenida Central, fazia com que a cobertura 

do evento se iniciasse antes que fosse coibido pelas autoridades, ou mesmo que seu caráter 

inicial fosse corrompido por atos violentos em resposta à, ou contra, a polícia. 

Nas ruas, transformadas em campos de batalha, ergueram-se barricadas com equipamentos 

públicos, como já mencionado, e pedras arrancadas dos calçamentos foram utilizadas como 

armas, arremessadas contra a polícia e as edificações. Bondes e ônibus virados nas ruas, quebra-

quebra de lampiões e iluminação pública, inclusive de bens patrimoniais tombados, além de 

danos a vitrines de lojas dos comerciantes que não aderissem ao movimento fechando seu 

comércio, ou abrigando manifestantes em caso de repressão policial. O enfrentamento entre 

policiais a cavalo, ou armados, ou com escudos e equipamentos de proteção atirando contra 

manifestantes com paus e pedras, barricadas e bombas incendiárias caseiras deram a tônica dos 

noticiários. 

Em 1901, contra o aumento da passagem dos bondes, novamente a população tomou as ruas 

em manifestações similares, cujo foco era o abuso dos empresários em relação às tarifas e aos 

maus serviços prestados; atendimento ruim, falta de cortesia dos funcionários e indelicadeza 

dos condutores no trato com o público. Questões que também aparecem nos cartazes dos 

protestos de 2013. A atmosfera de revolta igualmente toma conta das ruas com arruaceiros, 

profissionais ou não, armados com paus e pedras danificando bondes e equipamentos e 

reprimidos pela ostensiva polícia de cavalaria. Não somente bondes virados e enormes 

labaredas tomando conta das ruas e interrompendo os fluxos, como também se fazia uso de 

barricadas para proteger os revoltosos. 
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Figura 39: Jovem com cartaz explicitando a saída das redes sociais virtuais para ocupar as ruas, 2013. Foto: 
Desconhecido 

 
Figura 40: Protesto no Centro do Rio de Janeiro termina em confusão na Cinelândia, com gases de efeito moral 
disparados pela polícia e pedras e bombas por manifestantes, em 2013. Foto: Christophe Simon/AFP 

 
Figura 41: Manifestantes lotam a Cinelândia em 17 de junho de 2013. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil 

Tiros da polícia foram disparados em direção a cidadãos, que se concentravam na Praça 

Tiradentes, e que nada tinham a ver com os atos agressivos e os danos à área central da cidade.  
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Este é outro ponto relevante de aproximação, entre esses dois movimentos, sendo que em 2013 

os tiros foram disparados para o alto nas proximidades dos protestos, conforme narrado em 

acareação policial. 

Em 1987, mais uma vez no centro da cidade, com a intenção de interromper as atividades 

econômicas e insuflada pelo aumento dos preços dos ônibus a população protesta, causando 

prejuízos com a depredação de bens públicos, destruição de veículos, ataques a prédios 

comerciais que têm suas vitrines quebradas, incendiando ônibus atravessados nas vias. O 

protesto congrega manifestantes contra o governo Sarney, concentrados na Cinelândia, 

revoltados com os aumentos de taxação no transporte, espalhados pela Avenida Rio Branco e 

indo em direção à Câmara.  

Tanto os protestos, que duraram cerca de dez horas em 1987, quanto o de 18 de junho de 2013, 

começaram com pequenos grupos que, com o clima de insatisfação gerado por diversas políticas 

impopulares, se expandiram para multidões. Iniciados de forma pacífica terminaram marcados 

pela violência. Contidos pela polícia já quase de madrugada, que dissipou a população pela área 

central com forte enfrentamento. Os movimentos tanto em 1987 como em 2013 foram 

heterogêneos, marcados por um público diverso, que encontrou o estopim na tarifação dos 

transportes. 

O mês de junho conecta ainda as três manifestações, 1901, 1987 e 2013, como um momento 

onde a insatisfação popular tomou as ruas da cidade de maneira violenta. Nos três casos, a 

apropriação urbana pelos revoltosos, marcada pela violência e danos ao patrimônio público, 

teve grande repercussão midiática e as pressões resultaram na revogação dos ajustes tarifários 

dos bondes ou ônibus, logrando, de alguma forma, uma vitória da população. 

As manifestações atuais, a partir, e sobretudo às de 2013, ainda que multifacetadas, na sua 

maioria são organizadas através das redes sociais que, com o seu potencial de propagação da 

voz das individualidades, acabam reproduzindo essas fragmentações e antagonismos nas ruas. 

No entanto, através do contato visual e sonoro e dos diálogos corporais e espaciais nos atos, a 

unidade na política vai sendo paulatinamente encontrada, como se pode observar com o que 

tem ocorrido. Há uma construção de identidade de massa conseguida, muitas vezes pela 

observação e reação subjetiva de indivíduos para indivíduos, formando uma consciência 

coletiva. O movimento de 2013 foi desencadeado pelo aumento das passagens de ônibus de 

2,75 reais para 2,95 reais, mas apresentava variadas motivações, como o descontentamento 

com os investimentos públicos, questões relativas aos direitos básicos de “ir e vir”, à saúde, à 
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educação de qualidade. Os questionamentos quanto aos gastos excessivos com a copa 

escondiam também uma preocupação com a probidade dos políticos. E todos estes temas foram 

sendo desdobrados nos cartazes, aparecendo de forma individual e encontrando convergência 

com outros sujeitos. O senso coletivo foi se formando na pluralidade. 

A juventude costuma ser muito idealizada socialmente, por querer mudar o mundo ou, em 

outros momentos, por parecer conformada e acomodada ao sistema político e às relações 

cotidianas. As manifestações de 1968, no Brasil e no mundo, levaram os estudantes às ruas, no 

caso brasileiro num enfrentamento ao regime militar, provocando mudanças no sistema político 

e nos valores culturais. No caso de 2013, pode-se observar, quase dez anos transcorridos, que o 

movimento jovem foi sendo moldado por partidos políticos e pela mídia.  

Outros movimentos, na história da cidade, se caracterizaram pela não aceitação pacífica e 

passiva da população carioca à implementação de políticas impopulares. O aumento de preço 

do transporte público já levara, em outras ocasiões, a depredações de bens urbanos, além dos 

aqui citados, como em 1959, em Niterói (Rio de Janeiro), quando a Estação de Barcas da cidade 

foi queimada e saqueada. Os manifestantes souberam, nestes momentos, partir para uma ação 

direta em ambiente urbano, na tentativa de resolver suas questões.  

O governo, por outro lado, sempre conseguiu em relação à maioria dos movimentos, dada a 

especificidade das demandas , como nos casos dos protestos de 1959 e de 1987, além de outros 

não citados, mas de mesmo caráter, controlar a agressividade e acalmar os ânimos ao ceder às 

reivindicações antes que a situação ganhasse maior penetração. Apesar de o contexto social 

envolver grandes desigualdades que de alguma maneira repercutiam nos protestos, eles eram 

desencadeados por questões pontuais que, solucionadas rapidamente pelas autoridades, não 

davam margem ao amadurecimento e exposição dos outros conflitos existentes. Ambas as 

manifestações demonstraram e descontaram o seu descontentamento através da destruição 

dos bens relacionados aos serviços prestados de transportes. Acuado, o governo respondeu às 

violentas investidas populares e às provocações e cobranças da imprensa atendendo às suas 

exigências imediatas. 

As revoltas mencionadas acima apresentam semelhanças que vão além do ambiente urbano em 

que elas se deram, projetado para ser a vitrine da cidade fluminense. Entre as quais, a sua grande 

heterogeneidade (diferentes grupos políticos e sociais), que justifica tanto o sucesso, na medida 

em que possibilita a reunião de grandes massas, trazendo enorme visibilidade aos protestos, 

como dificulta o trato com os conflitos mais profundos que estão implícitos nas demandas. A 
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questão relativa ao valor da tarifa dos transportes era apenas uma fagulha frente aos problemas 

infraestruturais implicados nas reivindicações. A enorme desigualdade presente na capital 

fluminense, expressa nas políticas de exclusão e exploração social, evidencia a imagem da 

"cidade partida" de Zuenir Ventura e sua carência de políticas governamentais capazes de 

transformar esta realidade. 

As manifestações que tiveram como foco os transportes podem não ter resultado na solução 

imediata dos problemas, mas foram responsáveis por iniciativas do governo, sobretudo 

estadual, principalmente nos períodos pós-manifestações, exigindo melhorias das empresas de 

ônibus, barcas e outros como: trens, metrôs ou os bondes do passado. Ações paliativas, no 

entanto, porque problemas de fundo como a cartelização e a monopolização dos serviços, não 

apontados claramente nos protestos, não eram discutidos, e, assim, chegaram ao século 21, 

provocando grandes debates e discussões, especialmente nos meios cibernéticos, graças à 

facilidade de reprodução comunicativa. 
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3.2. CINELÂNDIA E ALERJ NA REVOLTA DOS VINAGRES, 2013 

3.2.1. Revolta dos Vinagres” e o clima de guerra na cidade: 

Depredação aos bens patrimoniais pelos manifestantes e a 

repressão policial 

 
Figura 42: Avenida Rio Branco e Praça Floriano Peixoto tomada durante as manifestações de 2013. Foto: Vanderlei 
Almeida/AFP/VEJA 

 
Figura 43: Grandes manifestações de junho no Rio de Janeiro, sobretudo na Avenida Rio Branco, 20 de junho de 
2013. Foto: Desconhecido 
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As manifestações de junho de 2013 não trouxeram inovações quanto a causas e consequências 

e nem no que diz respeito à ocupação dos espaços públicos; a Avenida Rio Branco, ou mesmo o 

centro histórico do Rio de Janeiro é a fonte de interesse do estudo apresentado. Merece 

destaque, no entanto, o poder de multiplicação das mídias sociais, potencializando a sua 

abrangência. Os jovens articularam-se em redes sociais e rapidamente os protestos cresceram, 

primeiro na mídia virtual expandindo-se para a participação nas ruas. Esse potencial de 

articulação massiva e ágil, divulgando datas e horários, bem como concentrações, dispersões e 

orientações do que levar, ou como se vestir, o que fazer, foi um grande elemento para a 

reocupação das ruas da capital carioca, por uma juventude vista, até então, como adormecida 

ou entorpecida frente à política. 

 
Figura 44: Manifestantes ocupam as escadarias e as colunas do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, 2013. Foto: 
Divulgação Vermelho.org.br 

Conforme já assinalado, a pluralidade de segmentos sociais que aderiram às “Marchas de Junho” 

de 2013 graças às redes sociais amplificou os protestos. Embora contidos em um mesmo 

movimento, que se caracterizou exatamente pela diversidade de opiniões, desejos e demandas, 

tendo mais uma vez o aumento da passagem do transporte público como o estopim para o 

movimento. Parece haver uma importante relação entre as manifestações sociais e políticas e 

questões que dificultem, inibam, restrinjam o direito de ir e vir na cidade. O A mobilidade e o 

acesso aos serviços públicos parecem ser demandas políticas delicadas de serem mexidas em 

termos de medidas sociais.  

Depois de mais de 20 anos sem sair maciçamente às ruas, multidões 
ocuparam o espaço público em centenas de cidades, à margem dos partidos 
e lideranças políticas. A multidão queria ser ouvida e melhor representada, e 
surpreendeu a todos, inclusive ao governo que surfava em altos índices de 
aprovação, e a economia estava longe de uma crise (ELLWANGER, Tiana 
Maciel, 2018). 
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O povo foi à rua, mobilizado através das redes sociais, para expressar-se e materializar-se no 

ambiente da cidade. A oposição a uma mídia poderosa, detentora da informação, também era 

um aspecto importante no momento. As redes virtuais deram voz, conectividade e abrangência 

à população, sobretudo de classe média, para gerar e propagar as próprias informações. Este 

potencial, perigoso e poderoso, facilitou aos manifestantes, através das “hashtags”, marcações 

próprias de redes sociais, a busca pelo conteúdo. Esta articulação em rede surpreendeu à mídia 

e ao governo que assistiram nas ruas milhares de jovens, inicialmente não vinculados a 

movimentos políticos, com diversos questionamentos. As particularidades dos cidadãos ali 

presentes, assim como a multiplicidade de reivindicações, pareciam estar a indicar o surgimento 

de um novo momento social. 

Aos poucos, as manifestações multifacetadas, articuladas de uma forma inédita no Brasil, onde 

televisão, rádio e jornais não eram o foco de fomento ou propagação das notícias, e 

espontâneas, em certo grau, foram dando espaço a grupos organizados, sindicatos e partidos 

políticos que, aos poucos foram se apropriando de seu potencial. “As Marchas de Junho” 

encampam múltiplos atos realizados em todo o Brasil, ao longo do mês de junho, e que 

perduraram até o processo de impeachment da presidenta Dilma Roussef, em 2016. Se 

inicialmente o movimento apresentava-se pacífico, aos poucos foi se caracterizando pela 

violência própria dos “Black Blocs”, grupo que prega a insurgência social, que virou uma marca 

das manifestações. Muitos foram aderindo às vestimentas pretas do grupo, associando-a à 

máscara do personagem “V de Vingança”, unificando a massa populacional e criando uma 

identidade para repercutir em uníssono os questionamentos. A ideia era produzir uma imagem 

e definir, com clareza, uma luta e um vilão a ser combatido. 

As instituições internacionais, as edificações governamentais, ou bens tombados, símbolos do 

poder de uma época, e ainda vigente, bem como empresas que representassem o capital e a 

globalização foram alvos dos protestos mais acalorados, culminando em depredações, 

pichações e incêndios. A mídia hegemônica conservadora, considerada, por isso mesmo, 

opressora, como a Rede Globo de Televisão e diversos jornais também sofreram ataques, por 

cartazes e faixas ou efetivamente tendo seus espaços físicos danificados. Surgiu um outro polo 

de informação, considerado por Ellwanger, em seu livro, mais democrático, integrado pelo 

Portal Mídia Ninja, atuando entre junho de 2013 e fevereiro de 2014, com grande protagonismo 

e eloquência, captando atenção da população e conquistando novos seguidores, até hoje. 

À medida que os protestos foram acontecendo, o governo se precavia dos prejuízos lançando 

mão de maior efetivo policial, munido com ferramentas para conter os ânimos e, se necessário, 
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dispersar a multidão. Em alguns eventos, os manifestantes inclusive se vestiam de branco em 

sinal de paz, mas as depredações seguidas de confrontos encerravam os encontros. Cartazes e 

faixas foram dando lugar a acessórios de madeira e ferro, em formato de escudo, com dizeres e 

reivindicações ou mesmo com símbolos anarquistas, e os manifestantes vestidos de preto e com 

máscara aos poucos foram se tornando maioria.  

Logo começou a ser feito um monitoramento das redes sociais, por parte dos serviços da Polícia 

Militar, do governo e das empresas, bem como pelos órgãos de proteção patrimonial. Conforme 

tomavam ciência dos possíveis atos, as autoridades competentes se preparavam para minimizar 

as consequências à cidade. Os órgãos responsáveis pela preservação patrimonial orientavam a 

prefeitura a dispor de grades, utilizadas nos grandes eventos da cidade, para cercar seus 

monumentos e bens tombados, assim como jardins e áreas de interesse público. Os bens 

edificados públicos com relevância histórica da área central receberam cercas para impedir o 

contato direto e próximo com os manifestantes, na tentativa de dificultar ou inibir pichações, 

acúmulo de lixo e dejetos, e mesmo para evitar que se tornassem alvos de pedras e bombas. As 

medidas surtiram efeito por um pequeno período, até que as multidões retomassem as ruas, 

fazendo delas o palco de exteriorização de suas insatisfações, dando visibilidade aos atos. 

Contudo, com a efetivação da participação dos “Black Blocs”, as depredações ao patrimônio 

público e privado e os confrontos com a polícia, demonstrando também o poder populacional, 

foram se sobrepondo às próprias questões sociais em pauta. O vandalismo descaracterizou e 

enfraqueceu o movimento, levando à sua dissolução. Porém, o rastro de incêndios e 

destruições, além dos violentos confrontos resultaram, após alguns dias, na suspensão do 

aumento das passagens pelo governo, entendendo que aquela concessão abriria uma trégua 

momentânea. A fagulha das insatisfações e o poder da mobilização em rede, afora a capacidade 

de cobrar medidas e ser atendido pelas autoridades estava evidenciado.  

O movimento era complexo e foi mal compreendido, como ainda é dada a diversidades de 

questões trazidas, objetivos e consequências. O futebol, considerado a “grande paixão 

nacional”, foi deixado um pouco de lado como evento positivo e cobrou-se das autoridades 

seriedade no uso do dinheiro público. O Brasil, no ano seguinte (2014), sediaria o maior evento 

de futebol do mundo, 50 anos depois a Copa do Mundo estaria novamente no país, o maior 

campeão do torneio. Se anteriormente essa conquista foi comemorada com carnaval pela 

população, em 2013 a preocupação era com os gastos nesse setor que teriam um enorme 

impacto na Educação e Saúde e até nos transportes. Fora os escândalos de supostos 

superfaturamentos nas enormes obras que antecediam o campeonato, e que foram 
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comprovados pela operação “Lava Jato”, através de articulações dos governos federal e 

estaduais com empreiteiras.  

Em plena Copa das Confederações, o país do futebol se interessou mais pelo 
que acontecia nas ruas do que pelos jogos. Acredito que mergulhar em 
profundidade nas muitas camadas desse movimento, relacioná-lo com o que 
veio antes e depois, e pensar no contexto em que as insurgências eclodem 
nos permite compreender melhor a história recente do país e a própria 
contemporaneidade (ELLWANGER, Tiana Maciel, 2018). 

As marchas ou jornadas de junho ficaram conhecidas como Revolta dos Vinagres, porque a 

população, para cortar o efeito das bombas de gás lacrimogênio e de efeito moral, jogadas pela 

polícia,  e se proteger da fumaça dos incêndios e das bombas caseiras e coquetéis molotov que 

ela própria arremessava contra as forças policiais, passou a cobrir seu rosto com panos 

embebidos em vinagre.  

Nos períodos críticos de enfrentamento, verdadeiras barricadas eram formadas pelos 

manifestantes pelas ruas da cidade. Com móveis arrancados das edificações, carros virados, 

postes, bancos e pontos de ônibus, lixeiras e tudo que se pudesse arrancar e encontrar, como 

pedaços de madeiras e gradis da cidade eram incendiados para evitar passagens dos carros e 

tanques policiais e também funcionar como proteção para suas bombas e armas. Por outro lado, 

a tropa de Choque utilizava seus escudos e armaduras para se proteger e, paulatinamente irem 

se aproximando dos vândalos, além de se esconderem nos rebaixos de ruas, ou postes e paredes 

para conseguirem coibir os atos. As ruas da cidade foram transformadas em cenários de guerra. 

Embora muita gente confunda as Jornadas de Junho com os protestos pelo impeachment em 

2015 e 2016, esses movimentos apresentam diferenças estruturais, ainda que com interseções. 

Assim como as manifestações que se seguiram a execução da vereadora Marielle Franco, no Rio 

de Janeiro, têm pontos que as aproximam e distanciam das Jornadas, ou Marchas de Junho. 

Marielle era uma voz ativa que batalhava pelos direitos e por maiores investimentos em áreas 

afetas à população marginalizada e desassistida; desde 2006, quando integrou a equipe da 

campanha que elegeu Marcelo Freixo à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

atuava com destaque na oposição política. 

Nossa memória está muito mais relacionada ao presente do que ao passado. 
O que aconteceu nos últimos anos certamente influencia e transforma as 
memórias de 2013. Da mesma forma, mais recentemente, o movimento dos 
caminhoneiros e de empresários do transporte trouxe novamente narrativas 
comparando 2018 a 2013.  
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Pode-se analisar a pluralidade das manifestações sociais de rua de 2013 sob duas vertentes de 

contestação que figuram na maioria das pautas expressas em cartazes, palavras de ordem e 

expressões estéticas: as lutas sistêmicas e as lutas por direitos humanos. 

Em relação à luta sistêmica é impossível dissociar o Movimento do Passe Livre (MPL), que 

acabou por ser tornar um ícone dos protestos de junho de 2013, da expressão de uma nova 

forma política de agir. Apesar de ter ganhado visibilidade nacional em 2013, o MPL já tinha uma 

articulação em diversas cidades desde os anos 2000. Trazendo como pauta o preço da passagem 

dos ônibus, o movimento buscou estratégias políticas para referenciar amplamente aos direitos 

dos cidadãos, principalmente no que diz respeito à mobilidade urbana. O transporte de massa, 

considerado um direito fundamental tal qual o direito à educação, à saúde e à cultura, está 

entregue, muitas vezes, às iniciativas e especulações do capital, nas mãos de empresas privadas. 

O movimento atua em frentes de desmercantilização do transporte coletivo, alicerçando-se num 

ideário de transformação sistêmica, como outros movimentos estudantis buscaram no passado 

ou reforçam no presente. 

Traçando um breve percurso do movimento de 2013, assinala-se que, em fevereiro em Porto 

Alegre, cerca de 200 pessoas protestam contra um novo aumento do preço das passagens. 

Intitulando-se “Bloco de Luta por um Transporte Público” obteve, em abril, na justiça uma 

liminar que revertia o ajuste. A comemoração da vitória reuniu aproximadamente 10 mil 

pessoas, segundo o movimento, e 3. 500 de acordo com a Polícia Militar. Os protestos seguiram 

para São Paulo, começando em 3 de junho, convocados pelo MPL local, que se autodenomina 

“horizontal, autônomo, independente e apartidário, mas não se considerando unipartidário” 

(Cardoso e Di Fatima. 2013, p.159). 

Frente à repressão policial dirigida contra os manifestantes na capital paulista, legitimada pelo 

Estado, de alguma forma, e em nome da solidariedade por um lado e da liberdade de expressão, 

por outro, evidenciou-se a necessidade de amplificar as manifestações para todo o país. 

O poder midiático das redes sociais virtuais, com sua enorme abrangência, acabou por atrair os 

jovens, imbuídos de um sentimento de defesa da participação cidadã, em seu amplo sentido. O 

estimulo ao exercício do direito à cidadania e de exposição da voz e da opinião, pelo povo nas 

ruas, se sobrepôs à questão das passagens. Ir às ruas, independente das motivações, e lutar por 

uma causa em conjunto já era o grande legado daqueles atos. Houve um aumento exponencial 

do número de participantes, que propagavam suas experiências e impressões em tempo real, 

das ruas, atraindo ainda mais adeptos. Essa multiplicação “in loco” provocada pelas redes sociais 
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virtuais e o compartilhamento das vivências em diferentes territórios urbanos expondo pontos 

de vista diversos foi o que atraiu a atenção dos jovens e da mídia hegemônica. 

As manifestações autônomas, solidárias em favor de direitos básicos, também expressavam 

antagonismos não só verbais e através dos cartazes, mas também entre minorias disputando 

alinhamentos políticos e partidários. Porém, a manifestação, enquanto “movimento”, se diluía 

na “multidão”. O conceito de multidão, referenciado em Hardt e Negri e reinterpretados por 

Brown; Szeman, fala de um “poder constituinte das massas desejantes contra a nova forma de 

soberania global [...]" (2006, p. 98). Por outro lado, em Hardt e Negri (Brown; Szeman, 2006, 

p.108), a "multidão" expressa "singularidade somada à cooperação, ao reconhecimento da 

diferença e do benefício de uma relação comum". Ainda que se possa dizer que as manifestações 

de 2013 caracterizaram-se por uma cooperação, pelo menos nos momentos de ações pacíficas, 

as demandas plurais que elas traziam geravam conflitos internos e a formação de subgrupos.  

Deste modo, o reconhecimento e aceitação das diferenças nem sempre eram absorvidas. A 

própria participação do sistema político partidário era sinônima de divergências, explícitas em 

redes sociais virtuais e em expressões estéticas e verbais presenciais, que iam do partidarismo, 

ao apartidarismo até o antipartidarismo, gerando frequentemente intolerância recíproca, 

culminando em dissipação e desarticulação. A presença de orientações políticas divergentes era 

evidente nos protestos, onde de um lado jovens do MPL clamavam por mudanças sistêmicas 

político- culturais e de outro jovens médicos se opunham a políticas públicas como o Mais 

Médicos”, programa que objetivava levar o atendimento médico às regiões mais desassistidas.  

As manifestações de junho, no entanto, não parecem ter entre seus propósitos a mudança 

social, mas, através de seus grupos simbólicos como “Black Blocs”, “Anonymous” ou as mídias, 

questionar o limite, enquanto resistência ativa, para a convivência democrática. É importante 

estabelecer uma barreira entre a desobediência civil e as violências, depredações e vandalismos 

para se fazer ouvir. Qual o limite da violência nos protestos? Qual o limite das imposições de 

representatividades formais da cidade à população, sem sua ampla participação, para a seleção 

dos bens tombados, que acabam depredados na cidade? 

Houve divergências, ainda, em relação às formas de atuação nas manifestações. Enquanto uns 

grupos optavam pelo uso da violência física e imposição e enfrentamento como forma de 

legitimar os atos, outros defendiam a atuação simbólicas, com uso de elementos capazes de 

sensibilizar e evocar memórias da cidade e seus manifestantes. Os grupos a favor da violência 
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adotavam uma tática de ação que valorizava os meios estéticos, pensando nas imagens que 

seriam geradas enquanto espetáculo midiático.  

 
Figura 45:Multiplicidade de cartazes e reivindicações das "Jornadas de Junho", 2013. Foto: Desconhecido 

 
Figura 46:Juventude ocupa as ruas e avenidas do Rio de Janeiro demonstrando o poder de articulação das redes 
sociais, 2013. Foto: Desconhecido 

 
Figura 47: Jovens estendem faixas em protesto a Presidente Dilma Roussef, e ocupam as escadarias e colunas do 
Theatro Municipal do Rio de Janeiro, 2013. Foto: Felipe Werneck 
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Figura 48: Barricadas sendo feitas por jovens nas ruas do Rio de Janeiro, 2013. Foto: YASUYOSHI CHIBA / AFP 

 
Figura 49: Confronto entre manifestantes e polícia na Avenida Rio Branco. Jovens se protegem nas escadarias do 
Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Foto: Christophe Simon/AFP/VEJA 

 
Figura 50: Manifestantes arrancam tapumes de ferro para se protegerem da repressão policial. As barreiras eram 
usadas para proteção dos bens tombados na Cinelândia e atiram bombas na polícia, 2013. Foto: YASUYOSHI CHIBA 
/ AFP 
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Figura 51: Aumento do efetivo policial e grades de proteção aos bens patrimoniais tombados, 2013. Foto: 
Reprodução/Twitter - @MayDonaria 

 
Figura 52: Jovem com máquina profissional pede calma ao policial diante de outro jovem ferido, parede da Câmara 
dos Vereadores do Rio pichada, 2013. Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP/VEJA/VEJA 

 
Figura 53:  Jovem todo de preto incendeia um ônibus atravessado na rua da área central do Rio de Janeiro, 2013. 
Foto: Marcelo Carnaval / Agência O Globo 
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Figura 54: Uma série de incêndios na Avenida Presidente Vargas, 2013. Foto: Desconhecido 

 
Figura 55: MDL em São Paulo, cartaz: "Se a tarifa não baixar, a cidade vai parar!". Foto: Decsonhecido 

No primeiro grupo se enquadram os “Black Blocs”, que se colocavam como movimento 

antiglobal e antissistêmico, no Brasil, sem uma pauta explícita, nem adequação à pauta 

internacional, segundo seus membros: "a nossa pauta são todas pautas que estão nas ruas". O 

grupo “Anonymous”, também com pouca clareza de pauta, reproduz manifestações de anos 

recentes nos Estados Unidos; trazem o caráter simbólico, usado nos gibis, através de seu 

personagem tema, “V de Vingança” com o objetivo de coletivizar as vozes e uni-las, fortalecendo 

o conjunto. A grande mídia, centrando na transmissão dessas manifestações, atraída por 
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interesses políticos ou por imagens impactantes geradas de confrontos, típicos de enredos de 

filmes e novelas, atrelando-lhes narrativas de vilões e mocinhos em um cenário de guerra, 

promoveu um verdadeiro espetáculo. 

As lutas por direitos humanos mobilizaram e multiplicaram não só o número de indivíduos a 

participar das lutas, quanto às pautas levadas aos protestos. A grande motivação para este 

crescimento estava na repressão policial que começou a se intensificar a partir de 13 de junho. 

O direito à liberdade de manifestação nas ruas foi o primeiro a ser reivindicado, já que por 

formarem aglomerações na cidade, os manifestantes eram entendidos pelos policiais como 

suspeitos. Sendo assim, as autoridades presentes buscavam dispersar ou intimidar os grupos 

com seus efetivos numerosos. Mas, não só a liberdade de manifestação como também a de 

expressão e participação na política. Cabe destacar, que no próprio ato reivindicando a 

participação na rua, ficaram evidentes, sobretudo, duas contradições e conflitos mais 

representativos: ao sistema político-partidário e ao sistema de informações. 

No que diz respeito ao sistema de informações, ele engloba as redes sociais virtuais e 

presenciais, a grande mídia, já conhecida, e as mídias alternativas que iam surgindo e ou se 

fortalendo. Com um papel bastante ambíguo nas manifestações de 2013, a grande mídia, 

acostumada historicamente a criminalizar os movimentos sociais, um comportamento 

recorrente desde a ditadura militar, de acordo com pesquisas das ciências sociais, acabou 

demonstrando um comportamento adverso inicial às “Jornadas de Junho”, encarando-as como 

esperança de transformação da realidade política. Contudo, essa relação pacífica foi alterada a 

partir de reações explícitas dos manifestantes ao comprometimento político tradicional 

midiático, o que fez com que virasse alvo de muitas retaliações. Somado a isto, a passagem do 

deslumbre inicial com a diversidade das vozes da rua para uma falta de clareza de como 

proceder em relação às manifestações violentas e aos vandalismos praticados pelos “Black 

Blocs”, e enfrentamentos com a polícia. As imagens passaram a não ser ao vivo e, por vezes, se 

o fossem eram interrompidas e redirecionadas.  

Neste sentido, coletivos “midiativistas” criaram visibilidade crescente e legitimaram-se nas 

próprias redes sociais virtuais, em direção a um Movimento pela Democratização da Informação 

que já é histórico no Brasil, porém, até então, pouco explorado. Esses coletivos acabaram se 

aproximando e consolidando entre as correntes políticas mais progressistas, como foi o caso da 

Mídia Ninja. Este coletivo exerceu um papel muito relevante durante as manifestações, no 

sentido de divulgação dos fatos a partir de uma perspectiva próxima dos movimentos. Baseado 



200 
 

em um “neoanarquismo”, denominado “Fora do Eixo”, EdE, configura um movimento 

sociocultural que busca incluir novos modos de vivências e de organização do trabalho. 

 

Figura 56: Jovens removendo as grades de proteção da ALERJ, 2013. Foto: Desconhecido 

 
Figura 57: "Black Blocs" em protestos no Rio de Janeiro, ironizando a mídia hegemônica, 2013. Foto: Reynaldo 
Vasconcelos / Futura Press 

 
Figura 58: Mnifestante filmando com equipamentos profissionais a abordagem da polícia, 2013. Foto: João Otavio 
Nunes / vc repórter 
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Figura 59: Figura 68: Manifestante com cartaz em referência ao Hino Nacional Brasileiro, 2013, São Paulo. Foto: 
Eduardo Anizelli. 

Os jovens já vinham se manifestando cada vez mais nas redes sociais virtuais, usando como 

suporte as novas tecnologias para sua organização e demandavam novas fontes, mais ágeis e 

próximas, de informação. As redes sociais pedem um engajamento, ou convocam seus usuários 

a se expressar e posicionar sobre temas, sem exigir um aprofundamento. Este potencial de 

participação, imediato e superficial do debate, cria sub-redes que se integram a outras, cruzando 

discussões e gerando uma interação, por vezes, conflitiva, que acaba demandando mais 

debates. Esta capacidade mostrou-se uma importante ferramenta para se compreender 

assuntos a partir de pequenas e múltiplas exposições. Mas os movimentos sociais organizados 

e suas redes presenciais continuaram exercendo um importante papel político e pedagógico 

para que os debates ganhem rostos e interações e para aprofundá-los (Scherer-Warren, 2012a). 

Portanto, as conquistas dos protestos de rua no ano de 2013 foram além da revogação do 

aumento no preço das passagens dos ônibus. Deram dimensão do poder de articulação das 

redes sociais virtuais, demonstraram o potencial de engajamento dos jovens e desmistificaram 

uma suposta passividade em relação à política. Neste campo, as solicitações ao sistema político 

estavam direcionadas a medidas anticorrupção e ao modo de operacionalização dos 

parlamentos. Ainda que o governo tenha buscado posteriormente a realização de um plebiscito 

para ancorar essas mudanças institucionais, diversas formas de resistências se impuseram por 

meandros políticos arraigados nos modos tradicionais. As outras demandas relacionadas às 
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políticas sociais foram mais consensuais, ainda que extremamente genéricas, para não permitir 

maiores confrontos de opinião ou ideologias. Questões envolvendo a saúde, educação, 

mobilidade urbana, políticas de gênero, geracionais, políticas de promoção de igualdade racial, 

dentre outras, encontraram na realização da Copa do Mundo e mais tarde nas Olimpíadas, uma 

amenização dos ânimos. E este resfriamento das tensões, talvez tenha permitido que a 

retomada às ruas, pós eventos, em 2014 e 2016, já fosse conduzida por grupos partidários, com 

propostas de resgate do conservadorismo bem traçadas. 
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3.2.1.1. Quebra-quebra da Alerj e arredores, 2013. 

Reunindo cerca de cem mil pessoas na área central do Rio, no entorno da Igreja da Candelária 

dirigindo-se à Cinelândia, o protesto da noite de 17 de junho de 2013 ficou caracterizado como 

uma das maiores concentrações de cidadãos, no entanto, com enorme registro de danos aos 

bens patrimoniais tombados. Apesar do início pacífico na Avenida Rio Branco, terminou, após 

sete horas de protesto, com a instalação de um cenário de guerra na frente de um conjunto de 

prédios de valor histórico e artístico, tombados pelo Iphan. Cerca de 20 pessoas, entre policiais 

e manifestantes ficaram feridos e sete foram baleados mais gravemente. Resquícios deste 

confronto podiam ser vistos nas fachadas das edificações com marcas de tiros, principalmente 

no Paço Imperial. Dez pessoas foram encaminhadas à delegacia e acabaram presas. Só na 

madrugada de terça-feira, 18 de junho, a polícia civil começou a perícia para quantificar os 

prejuízos e definir possíveis responsabilidades. 

Marcado para às 17 horas, o ato do dia 17 de junho, durou até as 23h45 de segunda-feira, só 

tendo sido encerrado após intensos conflitos entre um pequeno grupo que protagonizou 

vandalismos com o Batalhão de Choque da Polícia Militar. Motivados pelo aumento de 20 

centavos nas passagens de ônibus no Rio de Janeiro, alguns manifestantes correram em direção 

à Praça Quinze de Novembro, ocupando a Rua Primeiro de Março, onde picharam as fachadas 

do Palácio Tiradentes, do Paço Imperial e da Igreja São José, hostilizando o Prefeito, o 

Governador, a Igreja e as Mídias, além de invadirem o Palácio e jogarem bombas no prédio e 

nos policiais presentes. 

A Prefeitura, junto aos órgãos patrimoniais e a PM, já havia previsto a possibilidade de conflitos, 

com base nas passeatas anteriores, e dispuseram de efetivo policial com cerca de 150 policiais, 

do 5º BPM, que faziam a segurança de toda a manifestação. As principais ruas da área central foram 

interditadas com cones, grades ou efetivos policiais. Os manifestantes ocupavam sobretudo a Avenida 

Presidentes Antônio Carlos e Presidente Vargas no início, depois indo em direção e tomando toda a 

Avenida Rio Branco, da Candelária à Cinelândia, e por fim dirigiram-se às ruas Primeiro de Março e 

Araújo Porto Alegre. Nas proximidades da ALERJ, e de outras edificações e monumentos 

tombados, foram sendo ocupados e cercados, desde os primeiros atos de atentado e 

vandalismos à cidade, além do uso de grades nos acessos das edificações e entornos e do efetivo 

policial, a parcela pacífica de manifestantes também buscavam pôr cartazes ou faixas nesses 

locais manter o ato não violento e depredativo. Como os conflitos ocorriam desde a primeira 

manifestação das Marchas, foi reforçada a proteção dos bens e a cobertura da mídia foi 

intensificada.  Aos poucos, as pequenas grades de encaixe que protegiam os bens foram sendo 
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substituídas por grades mais altas de ferro, chumbadas nos calçamentos, e depois por tapumes 

que vedavam completamente os edifícios. No entanto, em todas essas tentativas de proteção à 

integridade dos bens as grades ou tapumes foram depredados, pichados ou derrubados e ainda 

utilizados como armas nos conflitos ou para construir barricadas de proteção contra a polícia.  

A noite da segunda-feira foi certamente a de maior violência e danos. Por volta das 19h55, um 

pequeno grupo de homens vestidos de preto e mascarados começou a correr em direção à 

polícia que fazia a proteção da ALERJ e atirar pedras. Revidando com balas de borracha e bombas 

de gás lacrimogêneo e spray de pimenta, como de costume nestes conflitos, com seus escudos 

formando uma barreira de proteção a PM conseguiu avançar sobre a multidão, embora 

estivesse em menor número, e acabou conseguindo fazer com que recuassem. Contudo, quando 

a fumaça provocada pelo gás baixou, um grupo menor avançou, ainda mais violentos, investindo 

contra os policiais, que ultrapassaram as grades e se refugiaram na escadaria da ALERJ e atrás 

do Monumento a Tiradentes e das colunas da entrada do palácio. Com o recuo da polícia, os 

manifestantes passaram a jogar bombas caseiras e fogos de artifícios na edificação, além de 

derramar álcool e gasolina no chão da edificação e atear fogo, a fim de fazer os policiais se 

dispersarem. 

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ), deputado Paulo Melo, além 

de classificar o ato como “terrorismo”, em entrevista ao jornal O Globo do dia 18, ainda ressaltou 

a transgressão à democracia com as invasões na ALERJ. “Uma baderna, uma bagunça. Quanto 

um ato agride ou coloca pessoas em risco, deixa de ser democracia para virar uma anarquia”. 

Os 80 policiais presentes, acuados e aparentemente, segundo os jornais que fizeram a cobertura 

do evento trágico, já sem munições entraram na ALERJ e tentaram bloquear a entrada do edifício 

com seus escudos. Os vândalos, que já haviam quebrado as luzes do lado de fora e pichado 

grande parte da edificação além de tacar pedras nas janelas do prédio, arrancaram as grades e 

subiram as escadas da Assembleia Legislativa jogando-as contra a porta principal na tentativa 

de arrombá-la. Ao entrar no prédio, além de danificar o chão e os móveis e pichar paredes e 

pilastras do Paço Imperial e da ALERJ, ainda queimaram veículos que estavam nas proximidades. 

A polícia, para conter os danos, disparou com arma de fogo para o alto. Por volta das 23h40 

minutos, três horas após o início da grande confusão e confronto, o Batalhão de Choque chegou 

com um efetivo de 100 homens para dar fim às depredações. A Tropa de Choque passou, então, 

a fazer a cobertura das passeatas, especialmente nas proximidades dos prédios institucionais, 

governamentais e tombados. 
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Figura 60: Fachadas da ALERJ todas pichadas e janelas depredadas, 2013. Foto: Alba Valéria Mendonça - Agência 
G1 

 

Figura 61: Vândalos jogando objetos e quebrando as grades que protegiam a ALERJ, além de incendiar o prédio e 
atirar bombas, 2013. Foto: Mauro Pimentel 
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Figura 62: Janelas da ALERJ vandalizadas, com vidros quebrados e danos nas aberturas, 2013. Foto: Alba Valéria 
Mendonça - Agência G1 

 
Figura 63: Janela da fachada principal da ALERJ quebrada por manifestantes, 2013. Foto: Alba Valéria Mendonça - 
Agência G1 

 
Figura 64: Marcas de tinta vermelha no chão da ALERJ, 2013. Foto: Alexandre Durão 
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Figura 65: Fachada da Igreja São José pichada, 2013. Foto: Alexandre Durão - Agência G1 

 
Figura 66: Iluminação pública na frente da ALERJ quebrada, 2013. Foto: Alexandre Durão - Agência G1 

 
Figura 67: Móveis no interior da ALERJ utilizados para tapar o acesso à edificação por policiais, 2013. Foto: Alba 
Valéria Mendonça - Agência G1 
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Figura 68: Pichações na fachada do Paço Imperial, 2013. Foto: Daniel Ramalho / Terra 

 
Figura 69: Momento em que o carro é incendiado ao lado da ALERJ, 2013. Foto: Sergio Moraes/Reuters 

 
Figura 70: Carros queimados ao lado da ALERJ com a fachada da Igreja São José ao fundo toda pichada, 2013. Foto: 
Alba Valéria Mendonça - Agência G1 

 
Figura 71: Carros queimados na lateral da ALERJ com os destroços que foram usados como barricadas para proteção 
dos manifestantes, 2013. Foto: Alba Valéria Mendonça - Agência G1 
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Figura 72: Pichações ofensivas na frente da ALERJ, 2013. Foto: Pedro Kirilos - Agência O Globo 

No centro da cidade, as lojas e empresas passaram a fechar mais cedo nos dias de passeatas, ou 

com a chegada de manifestantes. Muitas sedes de bancos e agências passaram a colocar 

tapumes em suas vidraças e acessos, e grande parte das ruas perpendiculares aos atos passaram 

a ser fechadas com grades ou cercas, ou a receber grande efetivo policial, tentando evitar a 

dispersão dos vândalos em caso de conflitos diretos, bem como minimizar os prejuízos à cidade 

naquelas regiões. Pessoas, do alto dos edifícios, jogavam papeis brancos picados, em sinal de 

apoio. Passaram a serem encontrados pela cidade artefatos em mochilas, como no Palácio 

Guanabara, ou nas escadarias da Câmara e ALERJ. Garagens de edifícios também tinham 
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artefatos jogados, como no Terminal Rodoviário Menezes Côrtes; para não ser pego com o 

material, ou para causar atentados na rotina da cidade.   

Em todas as manifestações,  não só as avenidas Rio Branco, Presidente Vargas e Rua Primeiro 

de Março repercutiram enquanto palco de expressão popular, tendo sua extensão tomada pelas 

multidões, como também as edificações patrimoniais foram ressignificadas; não mais peças e 

objetos de arte arquitetônica a serem apreciados, mas representações do poder a serem 

combatidas, ou memória a ser preservada para educação. Aos atos de depredações seguiram-

se eventos de limpeza, restauro e reforma dos bens por parte das autoridades, mas contaram 

também com articulação e intensa participação popular, mais uma vez conectada por redes 

sociais, atualizando suas providências e debates em tempo real. 

 
Figura 73: Rastros de destruição dos elementos que foram usados para a formação de uma barricada dos 
manifestantes e para dificultar o acesso ao interior da ALERJ, após entrada dos vândalos, 2013. Foto: Foto: Daniel 
Ramalho / Terra 

 
Figura 74: Momento de recuo dos policiais e invasão dos manifestantes à ALERJ, 2013. Foto: Desconhecido 
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3.2.1.2. A liderança dos “Black Blocs” e o confronto com a polícia 

 
Figura 75: Concentração de homens vestidos de preto e máscaras, com bandeiras pretas com símbolo do 
Anarquismo na frente da Câmara dos Vereadores. Foto: Fernando Frazão - ABr 

A presença de grupos de homens vestidos de preto e de máscaras foi aumentando desde a 

primeira manifestação massiva de junho de 2013. Em uma passeata pacífica das centrais 

sindicais pelo “Dia Nacional de Luta”, realizada no centro do Rio, homens surgindo de diferentes 

pontos da Avenida Rio Branco tirando de suas mochilas camisetas, máscaras, casacos e 

bandeiras pretas, somavam aproximadamente 250 mascarados, de preto. Carregando pedras, 

paus e coquetéis “molotov”, uma mistura explosiva caseira, o grupo cercou a polícia militar que 

acompanhava a manifestação a fim de intimidar os policiais. Tomando a frente da passeata, a 

massa vestida de preto surpreendeu às centrais sindicais. Até o dia 10 de junho em torno de 53 

pessoas já haviam sido detidas por crimes como furto qualificado, porte de explosivos, formação 

de quadrilha, sendo 29 liberados após pagamento de fiança.  

Destoando da característica das últimas passeatas sindicais, no dia 13 havia a presença de um 

efetivo de 100 seguranças contratados pelas próprias centrais. Este número parece confirmar 

que havia conhecimento, por parte da liderança do movimento, da participação deste grupo no 

ato. Mas, segundo declararam as centrais, a movimentação dos “Black Blocs” tomando a 

dianteira e o volume, e forma de enfrentamento os surpreendeu. Um dos jovens vestidos de 

preto foi pego por um grupo de homens que seguiam a passeata e tentaram entregá-lo aos 

policiais; neste momento agravaram-se as agressões.  

Em pleno centro da cidade, a noite do dia 17 de junho, reuniu cerca de cem mil pessoas 

motivadas à um grande protesto, inicialmente pacífico, mas que terminou novamente com 

confrontos intensos entre manifestantes e policiais militares. A noite foi marcada por pichação 

e depredações aos vidros, janelas, grades, portas e fachadas, além das calçadas e iluminação 

pública do Paço Imperial, Assembleia Legislativa e Igreja São José, todos na Avenida Primeiro de 
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Março, bem como depredações e incêndios a agências bancárias, pontos de ônibus e carros, 

dentre outros incontáveis pela área.  

 
Figura 76: "Black Blocs" invadem e lideram passeata sindical na Avenida Rio Branco, 13 de junho 2013. Foto: 
Christophe Simon - AFP 

 
Figura 77: Black Blocs com escudos escritos prontos para o embate com a polícia, 2013, Rio de Janeiro. Foto: 
Desconhecido 

 
Figura 78: "Black Blocs" aguardando confronto com policiais e mostrando cartazes de protesto contra as 
autoridades, Rio de Janeiro, 2013. Foto: Desconhecido. 
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Por volta das 20: 30h, os manifestantes tentaram invadir o Palácio Tiradentes, ALERJ, onde 80 

policiais faziam a sua proteção, junto as grades na edificação. Bombas e rojões foram disparados 

em direção aos policiais que revidaram com tiros e bombas de efeito moral. Houve muita 

violência e imensuráveis danos aos bens públicos. O grupo que agiu contra os policiais usava 

moletons pretos e cobria seu rosto com panos, e estavam juntos, atirando pedras portuguesas, 

arrancadas do chão, carcaças de cocos e inclusive as grades que arrancavam da proteção das 

fachadas nos policiais. Sem que suas identidades fossem reveladas, estes grupos que têm 

marcado presença nas manifestações e surpreendido polícia, imprensa e líderes dos 

movimentos populares se intitula “Black Blocs”. 

Tendo suas origens na Alemanha, na década de 70, o ativismo intitulado “Black Bloc”, em 

tradução literal “Bloco Negro”, tem adeptos em diversos países. Entretanto, não possuem uma 

unidade organizacional. Dentro de uma mesma manifestação é possível observar grupos 

distintos com táticas diferentes e, às vezes, na forma de comunicação entre eles. Não se 

pretende aqui aprofundar nesta linguagem e na pluralidade do grupo, mas nos impactos 

causados por sua presença e os constantes confrontos com policiais.  

Além da filosofia anticapitalista dos “Black Blocs”, sua tática consiste em “causar danos materiais 

às instituições consideradas opressoras” à população. Há uma questão relacionada a contestar 

a “ordem vigente” e a globalização. Essas depredações normalmente atingem estabelecimentos 

privados como agências bancárias, agências multinacionais e acessos; pichação de bens 

patrimoniais considerados e reconhecidos como representantes simbólicos do poder, 

provocando prejuízos, tal qual ocorreu no Rio de Janeiro na noite do dia 17 de junho de 2013. 

Seus danos atingem sobretudo as fachadas de edificações de reconhecido valor patrimonial 

tombado, talvez por saber os custos de restauração, e isto se observa com os locais que 

escolhem pichar, normalmente as superfícies com maior dificuldade de reparação. 

Seus membros são reconhecíveis pelo uso de roupas pretas e máscaras, e panos pretos ou 

similares cobrindo todo o rosto. O intuito das máscaras é dificultar a identificação por parte das 

autoridades, mas também proteger nariz, boca e olhos dos gases de gás lacrimogênio e spray de 

pimenta usados pela polícia durante os atos. Com forte uso de bombas, álcool e fogos nas 

manifestações, incendeiam edificações, ônibus e equipamentos públicos e privados urbanos; as 

máscaras também os protegem da fumaça provocada pelas queimas. Alguns inclusive portam 
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máscaras específicas de gás. Na tentativa de uniformização de suas vestimentas, acabam 

constituindo um conjunto compacto, como um corpo intenso.  

 
Figura 79: Vândalos atiram coquetéis "molotov" contra a fachada da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, após 
pichar toda a fachada, Rio de Janeiro, 2013. Foto: Desconhecido 

 
Figura 80: Manifestante mascarado de "V de Vingança" e de preto comemora ato na frente da ALERJ totalmente 
cercada e repleta de policiais, antes de inciada a destruição, 2013. Foto: Foto: Bruno Jenz/Eleven/Estadão Conteúdo 
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Figura 81: Vândalos arrancam as grades que vedavam o acesso à Assembleia Legislativa e utilizam as próprias 
grades para depredar escadas, portas, fachada e o acesso ao prédio incendiado, 17 de junho de 2013. Foto: Tasso 
Marcelo/AFP 

 
Figura 82: Tensão no encontro do grupo de "Black Blocs" com a polícia em grande quantidade no Rio de Janeiro, 
2013. Foto: Gabriela Batista – VEJA 

 
Figura 83: Policiais da Tropa de Choque da Polícia Militar são encurralados entre o Paço Imperial e a ALERJ e 
atingidos por manifestantes com pedras e cocos, 17 de junho de 2013. Foto: Desconhecido. Reprodução da 
Divulgação Blog Garotinho 
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Figura 84: Grupos "Black Blocs" marcham em direção a sede da Rede Globo de Jornalismo, São Paulo, 2013. Foto: 
Fábio Braga - Agência Folhapress 

 
Figura 85: Policiais militares em frente da Assembleia Legislativa do Rio quando tentavam impedir a entrada no 
local, 2013. Foto: Bruno Jenz Doria de Araujo/VC no G1 

 
Figura 86: Com a bandeira do Brasil como capa e a máscara do "V de Vingança" na cabeça manifestante observa 
grande incêndio em rua carioca, 2013. Foto: Christophe Simon/AFP 
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Em muitos dos protestos cariocas, o grupo aparecia inicialmente com cartazes e faixas contra as 

grandes mídias, estimulando os próprios participantes a gerar conteúdos sobre a realidade dos 

atos, não manipulados, e utilizavam-se por vezes de tecnologias para projetar imagens nas 

fachadas dos prédios. Um dos vídeos propagados nas redes sociais e exibido em fachadas 

paulistas, em inglês, dizia que o objetivo não era protestar, mas agir a fim de mostrar por meio 

da força que "a polícia e o Estado não têm tanto poder quanto tentam nos convencer". Há uma 

clara intenção de pregar a desobediência civil, visando, deste modo, subverter o poder e a lei. O 

vídeo conclui dizendo que esta forma de reagir violentamente às opressões não significa que 

seus “membros não sejam éticos, humanitários e que não se preocupem com o próximo”. 

A Polícia Militar informou, por meio de uma nota, que monitorava e investigava os 

manifestantes que agissem de forma violenta ou vandalizassem bens públicos, inclusive os 

“Black Blocs”. Durante os confrontos do dia 17 cerca de 20 policiais foram feridos e outras sete 

pessoas encaminhadas ao Hospital Souza Aguiar. Duas pessoas foram vítimas de armas de fogo 

e uma foi ferida gravemente após ter sido apedrejada por vândalos. O grupo, controverso, 

“Black Blocs” figurava entre os manifestantes como vilões e mocinhos nacionais, buscando fazer 

justiça com as próprias mãos. Sua atuação ainda gerou grandes debates a respeito do uso de 

máscaras nas manifestações, questionado por autoridades e não recomendado por alguns 

manifestantes para evitar violências e ataques a inocentes.  
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3.2.2. Apropriações positivas da população aos bens patrimoniais, 

Assembleia Legislativa e Paço Imperial. 

 

Figura 87: Jardineiras com flores coloridas colocadas nas janelas depredadas, 23 de junho de 2013. Foto: Henrique 
Sauer 
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Após uma noite de intensos confrontos entre o Batalhão de Choque da Polícia Militar e um 

pequeno grupo de manifestantes que protagonizou atos de vandalismo pelo centro histórico da 

cidade, a perícia da Polícia Civil se iniciou no prédio da ALERJ e arredores. A manifestação que 

simbolicamente escolheu a Candelária como ponto de concentração e iniciou-se de forma 

pacífica, tendo terminado a noite em graves e grandes confrontos, deixou mais do que um rastro 

de destruição e um clima de hostilidade – manifestantes contra policiais - na cidade, despertou 

na sociedade uma urgência e necessidade de ressignificação daqueles atos de vandalismo, 

transformando-os em atos afetivos no dia seguinte. Era preciso requalificar e reafirmar o caráter 

pacífico frente as pichações de edificações e violência urbana. Era preciso que, o dia seguinte 

fosse capaz de reafirmar a, inicialmente bem intencionada noite anterior, como uma legítima 

reunião de cidadãos que lutam por seus direitos e serviços, e não como um conjunto de vândalos 

que exigem medidas imediatas a todo custo.  

Aos atos de vandalismo no Palácio Tiradentes, ainda durante a noite do dia 17 de junho, 

manifestantes já se posicionavam contrários. Aproximadamente 30% dos vidros das janelas 

foram quebrados, por pedras atiradas da rua, e houve uma tentativa de incêndio. Júlia Vieira, 

uma das manifestantes presentes, estudante de Ciências Sociais de 19 anos criticou, ao jornal 

“O Globo” no dia 18 de junho, a postura das minorias violentas que se aproveitam das grandes 

concentrações de pessoas para danificar a cidade. 

Ontem, eu vi manifestantes feridos, mas hoje o que eu vi aqui foram policiais 
feridos. Não é destruindo a cidade que a gente ama, que vamos conseguir alguma 
coisa. A gente quer mudança na política. Essas pessoas não me representam. 
Quem me representa é quem quer o bem do Rio, sem violência. 

No dia 18 de junho, enquanto a população, a imprensa e os órgãos responsáveis avaliavam a 

dimensão dos danos e contabilizavam os reparos, um ato pacífico começou por volta das 13 horas nas 

escadarias da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ao tomar ciência da realização da 

manifestação, ainda que com viés educativo e pacífico, o órgão de proteção responsável pelo palácio, 

o Iphan, orientou a Prefeitura a manter cercada a edificação com grades e a deslocar para o local mais 

homens do Batalhão de Choque. Manifestantes, que se organizaram por redes sociais, com cartazes 

e flores brancas se posicionavam contra as ações que resultaram em pichações também na Igreja São 

José e no Paço Imperial.  

A ideia, conforme declarou Fernando Lima Contar, estudante de administração na Escola Superior de 

Propaganda e Marketing, ESPM, ao jornal “O Globo”, no dia 18: “A gente está tentando desvincular 

esse vandalismo todo da passeata, que ocorreu de forma pacífica, com intenção de não ter qualquer 

tipo de violência. Mas infelizmente, é sempre a minoria que faz a fama da maioria”. Afora o 
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simbolismo das rosas brancas, elas foram distribuídas aos policiais presentes, numa clara 

demonstração de solidariedade aos enfrentamentos do dia anterior. 

 
Figura 88: Flores Brancas em sinal de paz entre manifestantes e policiais foram distribuídas na manifestação. 
Policiais portando armas e manifestantes entregando-lhes flores brancas, 18 de junho de 2013: Foto: Alexandre 
Durão - Divulgação Agência G1 

 
Figura 89: A manifestante Júlia Vieira protestou com nariz de palhaço e placa reprovando o ato de vandalizar os 
bens patrimoniais durante protestos, 2013. Foto: Priscilla Souza - G1 

Os cartazes, pendurados depois nas grades que cercavam o local, ressaltavam: “vândalo você não me 

representa”; “Em branco. Esta manifestação terminou em branco”. A intenção era incluir quem 

estivesse passando pelo local e vendo o rastro de destruição também pudesse deixar sua mensagem. 
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Assim como as manifestações de rua, a população era bem-vinda a participar ativamente. Os cartazes 

reforçavam, ainda, que apesar do final lamentável da noite anterior, a manifestação fora pacífica e 

convidavam as pessoas a ir para as ruas, e gerando conteúdos de fotos marcarem em redes sociais as 

hashtags dos eventos: “#protestosbr”, “#vemprarua”, “#Ogiganteacordou”. Estas marcações 

também são uma forma positiva de gerar conteúdo na rede facilitando o seu encontro, além de uma 

possibilidade de engajamento de manifestantes pacíficos aos atos, uma vez que a violência acaba por 

afastá-los. O estudante de design gráfico do Instituto de Tecnologia Luiz Fernando relata que a 

intenção é se posicionar contra a violência, porém a favor da ocupação das ruas. 

O real motivo da manifestação – não só no Rio, mas em todo o Brasil – é 
mostrar a indignação do povo com várias coisas. O valor da passagem foi só a 
gota d’água para tudo acontecer. Nossa intenção aqui é mostrar que o povo 
é contra a violência e a favor da manifestação pacífica. Repudiamos o que 
aconteceu aqui ontem.  

As escadarias utilizadas recorrentemente nas manifestações para dar visibilidade a cartazes e pôr em 

evidência quem fosse discursar, dessa vez não foi diferente, cumpriram este papel, além de funcionar 

como uma barreira policial, escalonada em níveis. Portando cartazes e bandeiras do Brasil, os 

manifestantes buscaram se posicionar ao lado dos policiais armados, com suas flores brancas para 

criar uma imagem de união pela paz. Policiais e manifestantes, que se colocaram em lados opostos 

no dia anterior, estavam ali lado a lado, passando uma ideia de convergência contra as depredações 

aos bens patrimoniais. 

A barreira policial, distribuída em três partes, no acesso à escadaria, no meio e no patamar superior 

direto ao interior da Assembleia, não impedia a passagem dos manifestantes por entre os policiais, 

era apenas uma forma de inibição a atos de vandalismo, ou mesmo um efeito demonstração para 

possível retaliação. Um abraço ao edifício também foi proposto, unindo policiais e manifestantes, que 

não se incluíam no círculo de cidadãos em “abraçaço ao patrimônio”. Tentativas de abraços às 

autoridades policiais também foram frustradas, ainda que demonstrassem solidariedade ao ato de 

afeto direcionado a eles. Os policiais pareciam ter sido orientados a não dialogar ou interagir. Na parte 

superior, grades baixas de encaixe foram posicionadas para impedir a entrada de pessoas não 

autorizadas. 

Conforme mostram as imagens a seguir, o ato não foi apenas simbólico, muitas pessoas se juntaram 

às equipes da Comlurb e da Secretaria de Conservação e aos próprios funcionários dos prédios para 

auxiliar na limpeza das fachadas, reposição das pedras portuguesas nas calçadas e recolher os detritos 

e vestígios do dia anterior. Jatos de água sobre as pichações, vassouras esfregando partes de tintas 

nas paredes, assim como repintura das fachadas, cobrindo as escritas, se somaram a lavagem das ruas 
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e retirada de vidros e “fuligens” e destroços dos incêndios. Segundo a estudante de Enfermagem da 

Universidade do Grande Rio, Vera Lúcia dos Santos, a intenção era limpar para recompor a imagem 

do movimento legítimo que lutava pelos direitos dos cidadãos: “Queremos tirar a imagem de 

vandalismo. Não é essa nossa intenção. Queremos só o nosso direito”. 

 
Figura 90: Secretaria de Conservação cuidando das pichações ao monumento de Tiradentes, na frente da ALERJ, 18 
de junho de 2013. Foto: Alba Valéria de Mendonça 

 
Figura 91: Depredações à Igreja São José, ao lado da ALERJ, são observadas pelos homens da Comlurb antes de 
iniciarem a limpeza do local, 18 de junho de 2013. Foto: Alba Valéria de Mendonça 0 Divulgação Agência G1 
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Figura 92: Manifestantes exibem seus cartazes na escadaria da ALERJ com barreira policial ao fundo e grades de 
proteção de acesso no alto da escada, 18 de junho de 2013: Foto: Alexandre Durão - Divulgação Agência G1 

 

Figura 93: Barreira policial com manifestante exibindo a bandeira Nacional com a imagem do Cristo Redentor, 
exibição da paz no ato, 18 de junho de 2013: Foto: Alexandre Durão - Divulgação Agência G1 

 

Figura 94: Policial não recebe a flor oferecida pelo manifestante na escadaria da ALERJ, 18 de junho de 2013: Foto: 
Alexandre Durão - Divulgação Agência G1 
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Figura 95: Cartaz sendo confeccionado no próprio local da manifestação pacífica, 18 de junho de 2013. Foto: 
Alexandre Durão - Divulgação Agência G1 

 

Figura 96: Manifestante envolto na bandeira do Brasil, diante da fachada quebrada limpando com vassoura as 
pichações ofensivas da ALERJ, 18 de junho de 2013: Foto: Alexandre Durão - Divulgação Agência G1 

 

Figura 97: Com produtos de limpeza trazidos de casa os manifestantes buscaram auxiliar as equipes responsáveis 
pela limpeza do Paço Imperial, 18 de junho de 2013. Foto: Desconhecido 
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Figura 98: Mães e crianças sentadas próximas ao Paço Imperial desenhando e pintando, 23 de junho de 2013. Foto: 
Desconhecido 

Assim, se por um lado o centro histórico da cidade do Rio de Janeiro se tornou um caos após as 

manifestações de 17 de junho. Por outro, uma ágil e eficiente organização via redes sociais, 

rapidamente buscava ressignificar o vandalismo transformando-o em solidariedade. Internautas 

definiram a proposta como uma “declaração de amor à cidade” e aos prédios históricos atingidos. 

Dentre os esforços para transformar os atos negativos até uma “vaquinha”71 foi feita para que o dono 

de um carro incendiado pudesse comprar outro. 

O diretor do Paço Imperial, Lauro Cavalcanti, na época, se surpreendeu positivamente, quando tomou 

ciência da criação de uma página no Facebook intitulada “Declaração de Amor ao Paço Imperial”, que 

convocava para um ato presencial demonstrativo do respeito e afeto pela história do Rio, marcado 

para o domingo, 23 de junho, às 11 horas da manhã. Assim se manifestou Cavalcanti:  

Isso é muito bacana, pois vemos que tem gente preocupada com o patrimônio 
histórico da cidade. O apoio que a gente está recebendo é muito gratificante. Acho 
válida a mobilização, ainda mais que há novas manifestações marcadas. Destruir 
um patrimônio público tão importante como o Paço é atingirmos, do pior modo, a 
nós mesmos. 

O grupo “Declaração” ia acompanhando por redes sociais as medidas anunciadas pelas autoridades 

e em contato com o Iphan e a direção do Paço se organizava para auxiliar nos processos de limpeza e 

 
71 Quando pessoas se unem para doar dinheiro para uma causa. 
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valorização da edificação. As atualizações na página do evento foram sendo feitas à medida que novas 

informações chegavam, a fim de tornar o ato o mais significativo e efetivo possível, mas feito, 

sobretudo com responsabilidade para que na tentativa de ajudar não acabassem danificando ainda 

mais a edificação. 

 

Figura 99: Fachadas do Paço Imperial pichadas durante as manifestações de Junho de 2013. Foto: Alba Valéria 
Mendonça - Agência "O Globo" 

 

Figura 100: Vista da janela da ALERJ quebrada e o Paço Imperial depredado ao fundo, 18 de junho de 2013. Foto: 
Alba Valéria de Mendonça - Divulgação Agência G1 
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Figura 101: Homens da Comlurb limpando e caiando provisoriamente as fachadas do Paço Imperial, 18 de junho de 
2013. Foto: Alba Valéria de Mendonça - Divulgação Agência G1 

 
Figura 102: Funcionários da Comlurb realizam limpeza no monumento a Tiradentes na frente do Palácio Tiradentes, 
18 de junho de 2013. Foto: Daniel Ramalho - Divulgação Terra 

Afora as paredes pichadas e 25 vidros de janelas quebrados, o Paço ainda ficou com marcas de tiros 

em suas fachadas. No entanto, a Comlurb, logo na manhã da terça-feira já havia removido parte das 

pichações com jatos de água e produtos específicos, além de realizar uma cobertura de cal e água, 

até a restauração efetiva. Grupos de amigos também foram mobilizados em repúdio aos atos 

predatórios. O estudante Engenharia elétrica Gustavo Nascimento Amaral de 19 anos, contou ao 

Jornal “O Globo”, na época, que estivera presente no dia anterior e resolveu se organizar para 

contribuir com os serviços de limpeza dos locais. “Claro que entre 100 mil pessoas, claro que ia ter um 

ou outro que queria aparecer. Pra que destruir um patrimônio público? Isso não é um verdadeiro 

manifesto".  
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No dia 23 de junho de 2013, o grupo se reuniu em um grande abraço à edificação. Pais levaram seus 

filhos com tintas e papeis para desenhar no local, estabelecendo uma conexão afetiva com o prédio, 

vivenciando desde pequenos a sua importância artística e histórica. Jardineiras foram plantadas com 

flores coloridas e oferecidas a direção do Paço que as colocou naquela manhã nas janelas que haviam 

sido depredadas.  

O diretor do Paço anunciou que os gastos para recuperar as janelas e caiar as paredes seriam de R$ 

15 mil. Ao mesmo tempo, a contabilidade dos recursos para a recuperação da ALERJ surpreendeu a 

população e alguns políticos e veículos de imprensa. Pouco tempo depois, o deputado Cocada 

Queimada de Saquarema, do PM, presidente da ALERJ, anunciara os custos de 2 milhões para a 

recuperação do Palácio Tiradentes, e o prefeito, Eduardo Paes contabilizava um prejuízo de 1 milhão, 

para reparar os danos ao patrimônio municipal, com a destruição de dezenas de sinais de trânsito, 

câmeras da CET-Rio, postes, abrigos de ônibus, pichações e calçamentos.  

3.3. O PAÇO EM DESCASO E O BAILE DO DESCASO 

3.3.1. Ao Paço o abraço: Pichações no Paço Imperial e 

ressignificação coletiva da depredação, 2017 

 
Figura 103: Jornal O Globo Rio, 04 de setembro 2017. Acervo: PatrimônioEdificado.com 

Em um ano de tantos escândalos políticos, um ano após o impeachment da presidenta Dilma 

em 2016, vivia-se no país uma reforma impopular do ensino médio, projetos de reforma da 

previdência, reforma trabalhista e um projeto de reforma política, dentre outros 
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acontecimentos marcantes. Ou seja, no meio de tantas repercussões negativas, na imprensa, 

dos impactos da política na população, não foi um ato político que deixou sinais de destruição 

no Paço Imperial, no Arco do Teles e na Assembleia Legislativa, no centro da cidade, mas sim, 

uma festa em praça pública, que ficou conhecido como “Baile do Ademar”. Enquanto a mídia 

tradicional repercutia esses acontecimentos, nas redes sociais circulavam imagens do Paço 

Imperial depredado.  

Nos dias 2 e 3 de setembro, ocorreu um evento na Praça Quinze chamado “Baile do Ademar”, 

organizado pelo skatista Ademar Lucas, oferecendo ao público música, pista de skate e grafite. 

Estes usos têm sido comuns na praça, como no evento de 2017, por sua grande esplanada, 

atraindo muitos frequentadores, inclusive inserindo com a inserção de equipamentos, como 

pista de skate, por exemplo. Após a realização do evento, a Praça Quinze estava devastada, 

amanheceu com muito lixo, cacos de vidro pelo chão e muitas pichações nos bens patrimoniais 

da região.  

Não há registro de grandes efetivos policiais nos vídeos postados em redes sociais ou no Youtube 

sobre a festa. As ausências da polícia militar e dos guardas municipais causa estranhamento, 

uma vez que na repressão aos movimentos sindicais, compostos por professores, estudantes e 

servidores públicos, que reivindicavam seus direitos na frente da ALERJ, e da câmara nos últimos 

meses, eles foram uma presença efetiva e enérgica.  

 

Figura 104: Depredação na Fachada do Paço Imperial, tombado pelo Iphan, 2017. Foto: Desconhecido 
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No prédio novo da ALERJ ainda foram encontradas manchas avermelhadas, que pareciam ser de 

sangue, segundo os seguranças do local, de um ferido numa suposta briga que aconteceu 

durante a festa e que acabou amparando-se no imóvel. Relataram também que disparos de tiros 

puderam ser ouvidos, o que os fez redobrar a atenção ao prédio, que, ainda que estivesse 

protegido com tapumes em algumas partes estava exposto sujeito a depredações. 

Os atos que ocorreram após uma festa no local, no fim de semana, trazem à tona a discussão 

sobre autorização a eventos em locais históricos e quais os procedimentos, orientados pelos 

órgãos patrimoniais, a serem seguidos pela Prefeitura e a organização da festividade. Na 

ocasião, o prédio não fora cercado ou tapumado para que a população pudesse desfrutar 

visualmente daquele belo monumento da época imperial do Brasil. Segundo a Empresa Brasil 

de Comunicações, EBC, o ministro da Cultura Sérgio Sá Leitão se pronunciou cobrando 

providências dos atos: “Lamentavelmente, o Paço Imperial, que estava impecável, foi pichado 

por vândalos. Nada contra festas e celebrações, mas isso é um crime contra o patrimônio 

histórico brasileiro”. O ministro condenou os atos por toda a Praça Quinze de Novembro, na 

área central carioca, causando danos, principalmente pichações nos bens tombados.  

 

Figura 105: Fachada do Paço Imperial pichado após evento de Skate na Praça Quinze. Foto: Desconhecido 
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3.3.2. O “Baile do Ademar” e o rastro de destruição e lixos. 

 

Figura 106: Pichação nas árvores da Praça Quinze, Paço Imperial já limpo e ALERJ ainda com tapumes, que não 
inibiram depredações nas partes livres da fachada ainda em reforma, que foram pichadas, 3 setembro 2017. Foto: 
Desconhecido. 

A festa que começou no sábado às 16 horas e terminou no domingo pela manhã, além do rastro 

de destruição - lixo, dejetos e pichações em prédios e árvores, foi palco de grandes 

desentendimentos entre os participantes, com “pancadarias” e provocando mais danos à 

cidade. Com 7.000 pessoas confirmadas no evento do Facebook, o resultado foi a pichação de 

árvores, e depredação de banca de jornal e do prédio anexo à ALERJ, além das pichações na 

Assembleia Legislativa, recém-restaurada, no Arco do Teles e no Paço Imperial, os três 

tombados. Segundo dados da Comlurb, divulgados pelo jornal O Globo, cerca de 500 quilos de 

lixo foram coletados da região em apenas duas horas. Na página do evento no Facebook, uma 

internauta descreveu: “Um baile que tinha tudo para ser maneiro, baita estrutura, vários artistas 

na rua... vira cenário de preconceito, assédio e pancadaria”. 

As pichações na ALERJ foram feitas em locais pensados, pela dificuldade de remoção e distantes 

do olhar dos seguranças; havia poucas nos tapumes ali dispostos ainda por conta da reforma. 

Os vigias que trabalhavam na ALERJ, na noite do evento, relataram ao jornal “Extra” do dia 3 de 

setembro, que os jovens só não picharam a ALERJ mais porque eles estavam ali.  “Parecia um 

tapete de lixo. A banca foi reformada há um mês e ficou assim. Só não picharam mais aqui, 

porque a gente estava vigiando. Era muita gente pra pouco policial”. Os guardas municipais, que 

na manhã do dia 3 de setembro atuavam no local, falaram do perigo, inclusive com risco de 

quedas e ferimentos, pela quantidade de lixo no chão. Um dos agentes, comparando ao carnaval 

disse: “Ficou pior do que na época do carnaval”.  
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Figura 107: Pichações nas pedras do Palácio Tiradentes, ALERJ e os tapumes ao lado, sem qualquer marca, 2017. 
Foto: Letycia Cardoso. 

 
Figura 108: Funcionários da Empresa Concrejato, contratado para auxiliar na limpeza das áreas mais difíceis, 
trabalham junto com funcionários da ALERJ e do Paço Imperial, 2017. Foto: Desconhecido 

Parece haver uma valorização, por parte dos adeptos das pichações dos lugares mais altos, mais 

difíceis. Nesse sentido, talvez validando a ideia de que os locais tenham sido escolhidos, as 

pichações no Paço e no Palácio Tiradentes atingiram as cantarias, cuja limpeza é mais cara e 

mais trabalhosa, e as pedras que compõem o acabamento das janelas e do chão. A 

superintendente do Iphan no Rio, Mônica da Costa, disse ao jornal O Globo, no dia 03 de 

setembro de 2017, que o conjunto urbanístico da Praça Quinze sendo tombado, o órgão 

certamente deveria ter sido consultado antes mesmo de a Prefeitura autorizar o evento no local. 

Uma vez que as depredações a um patrimônio não são causadas somente por pichações e 
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quebra-quebras de suas partes pelos manifestantes, mas também, pelo impacto causado pela 

luz, pela própria reverberação do som, dentre outros.  

Através da mesma reportagem do jornal “O Globo”, a Casa Civil da Prefeitura informou que não 

houvera comunicação ao Iphan, “porque o evento foi em área pública”, e não “dentro dos 

imóveis tombados”. Em nota, ainda, informou que o “Baile do Ademar” cumpriu todas as 

exigências previstas em lei, recebendo, portanto, o alvará da Prefeitura. Comunicou também 

que a organização do evento não respeitara a obrigatoriedade de limpar o local após seu 

encerramento e que, por isto, será multado, conforme previsto. Já os danos causados entraram 

em investigação pela polícia, que recebeu da Coordenadoria de Fiscalização da Secretaria da 

Fazenda os dados do evento para acareação e autuação. Tendo a Coordenadoria enviado os 

dados à Delegacia de Meio Ambiente. 

O Iphan aproveitou a oportunidade para esclarecer que o aval do órgão para eventos desse 

porte sempre se faz necessário quando estes são realizados em áreas públicas tombadas, como 

é o caso da Praça Quinze, do Parque do Flamengo e da Quinta da Boa Vista, por exemplo. 

Ainda segundo a EBC, o governador Luiz Fernando Pezão e o Ministro da Cultura conversaram a 

respeito das providências a serem tomadas em relação à identificação dos envolvidos, para as 

punições cabíveis punição aos responsáveis pelas pichações e outros danos e aos responsáveis 

pelo evento. A orientação dada ao Iphan foi que a cobrança fosse feita aos organizadores da 

festa, assim como dos custos com a restauração do Paço Imperial.  

Debates sobre os prejuízos causados a um bem público se sucederam, uma vez que, ocorridos 

em atos públicos onde não se consegue identificar responsáveis, por serem atos espontâneos, 

por exemplo, os valores são pagos pelos cofres públicos. Ou seja, toda a população acaba punida 

com o pagamento dos restauros, o que não pode ser aceito. A coletivização dos danos em 

detrimento da punição dos culpados.“Para que a sociedade não arque com essa conta, solicitei 

ao Iphan que cobre a restauração dos organizadores do evento”, declara o ministro.  

Tampouco podem ser aceitos atos de vandalismo aos prédios históricos. As depredações em 

patrimônios públicos e privados, segundo o ministro, não podem ser consideradas como uma 

expressão, mas sim como um atentado à ordem; o patrimônio precisa ser respeitado enquanto 

bem coletivo. O ministro reafirma: “É um absurdo o que aconteceu aqui. Não tem nada a ver 

com grafite, com expressão artística. Isto é vandalismo”. O jornal O Globo, do dia 09 de setembro 

de 2017, informou que como o Iphan não fora comunicado pela Prefeitura do Rio de Janeiro 
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sobre o evento, o Ministério Público Federal, MPF, acabou por instaurar um procedimento para 

averiguação do ocorrido e estudar uma suposta responsabilização da Prefeitura pelo ocorrido.  

 
Figura 109: Pichações no Arco do Teles, nas placas e paredes e nas Pedras, 2017. Foto: Pablo Jacob - Agência O 
Globo 

 

Figura 110: Pichação inclusive nas árvores da Praça Quinze, 2017. Foto: Pablo Jacob - Agência O Globo 

 

Figura 111: Rostos foram feitos nas árvores da Praça Quinze, 2017. Foto: Letycia Cardoso 
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Figura 112: Lixos e vidros, além de pichações compõe o cenário da Praça Quinze de Novembro após Baile do 
Ademar, que começou às 16h de sábado e terminou às 5h deste domingo Foto: Divulgação / ALERJ 

 
Figura 113: Paço Imperial ao fundo e o rastro de sujeira e urina que foi deixado na Praça Quinze, 2017. Foto: 
Divulgação / ALERJ 

 

Figura 114: A banca pichada e com o quadro de luz violado, 2017. Foto: Letycia Cardoso 

Por outro lado, a Prefeitura além de multar a organização do baile e acionar a Delegacia de Meio 

Ambiente, o Superintendente do Centro, Marcelo Rotenberg apresentou uma notícia-crime na 

4ª DP (Praça da República) solicitando também que a Rioluz encaminhasse a Light uma denúncia 

de irregularidade na utilização da rede de energia de uma banca de jornal, também pichada e 

que teria tido sua caixa de energia arrebentada para conexão do som do evento. 

Entramos em contato com a 4ª DP (Centro) para prestar todas informações 
relativas ao evento e solicitar que sejam tomadas as medidas cabíveis na lei. 
Esse tipo de vandalismo é inaceitável, não só no centro, mas em todas as 
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regiões da cidade. Os pichadores precisam ser identificados e 
responsabilizados. 

O jornalista Marcelo Silva, proprietário da banca releva as depredações, mas destaca que apesar 

da presença frequente dos skatistas na praça aquilo nunca havia ocorrido. “Acho que foi para 

instalar alguma caixa de som. Agora, quanto à pichação, eu não esperava, porque os skatistas 

estão sempre aí e nunca aconteceu isso.” 

Ainda que haja o necessário respeito às individualidades em eventos de massa, este é outro 

debate paradoxal, pensando-se nos fenômenos de “efeito manada” ou mesmo no “poder das 

massas” que pode se manifestar em uma grande concentração de pessoas, quando alguém 

pratica um ato seguido, por impulso e estímulo pelos demais, escapando às regras do “bem 

viver” que todos são ensinados a não infringir. Cabe destacar que a mesma iniciativa de 

mobilização em massa tem sido proposta por meio das redes sociais, para auxílio da limpeza do 

local e proporcionar um abraço simbólico a edificação danificada. Procurado pelo jornal o Globo, 

no dia 3, o organizador do evento não respondeu aos contatos. No entanto, no dia 4, um dos 

organizadores do evento entrou em contato, reafirmando a importância de mobilizar a 

população e os envolvidos para limpar a área e também para conscientizar. “Infelizmente, essa 

foi à última festa na Praça Quinze, e vamos trabalhar para conscientizar os responsáveis pelas 

pichações sobre a importância do respeito que temos pela história do Paço e do skate no local”. 
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3.3.2.1. O abraço ao Paço Imperial 

 
Figura 115: 30 participantes do Abraço ao Paço Imperial, uma das medidas de ressignificação positiva das 
depredações e pichações promovidas pelo grupo de skatistas. 9 de setembro 2017. Foto: Fernando Lemos - Agência 
O Globo 

 
Figura 116: Skatistas se articularam e promoveram um abraço simbólico ao Paço Imperial, no dia 9 de setembro de 
2017, após as pichações ocorridas durante o final de semana anterior. Foto: Fernando Lemos – Agência O Globo 

Uma semana depois dos acontecimentos na Praça Quinze, no dia 9 de setembro de 2017, cerca 

de 30 skatistas protagonizam um abraço simbólico ao Paço Imperial. O organizador do evento, 

Ademar Lucas, liderou o ato e, através de uma postagem em seu perfil no Facebook, pediu 

desculpas à população carioca pelos estragos causados. Através de diversos meios de 

comunicação impressos, Ademar ainda se comprometeu a fazer a limpeza da praça, junto com 
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outros skatistas, nos próximos finais de semana, possibilitando a Comburb deslocar o seu 

pessoal para outras regiões, como retribuição efetiva à ocorrência do dia 3;  pelos quatro 

sábados seguintes os skatistas se encarregaram da limpeza da praça, após o término da Feira de 

Antiguidades, que tradicionalmente acontece no local.  

Nós conversamos com a Comlurb para que desloque suas equipes da Praça 
Quinze para outros locais nos próximos sábados, e nós nos 
responsabilizaremos pela limpeza da área. Refletimos muito sobre o tamanho 
e o público que atingimos. Infelizmente, essa foi a última festa na Praça 
Quinze, e vamos trabalhar para conscientizar os responsáveis pelas pichações 
sobre a importância do respeito que temos pela história do Paço e do skate 
no local. 

Convocado através do do Facebook, um “ato para uso consciente do espaço público e contra 

depredações”, desta vez o comparecimento foi ínfimo se comparado à festa, mas o gesto 

simbólico repercutiu. Ademar Lucas é morador do Morro Santo Amaro, no Catete, onde trabalha 

em projetos sociais na comunidade com crianças, utilizando o esporte, o skate, como forma de 

livrá-las do mundo do crime. E o Baile, que leva seu nome, apesar deste fim trágico em 2017, já 

ocorre há oito anos e sem registros de depredação. MC da Flor, uma das artistas envolvidas no 

evento ressaltou a importância de coletivos de skate nas comunidades como uma alternativa 

para a população mais pobre. “Eu vendia flores, conheci o skate através desse grupo e descobri 

a minha profissão. Na favela, você conhece muita coisa errada. O skate mostrou para mim um 

novo mundo.” 

Um dos membros do coletivo de skatistas que se reúnem na Praça Quinze de Novembro, 

rotineiramente, Felipe Martins, relatou ter chamado a atenção de um grupo de jovens, de 

aparentemente 18 anos, que flagrou pichando o Paço. Emanuel Ribas, em relato ao jornal O 

Extra, também no dia 9, disse que não se pode generalizar, taxar o grupo como vândalos, por 

uma pequena parcela, e destacou que em sua maioria absoluta eles cuidam do espaço, que 

utilizam como suas casas. “Infelizmente, meia dúzia de vândalos se aproveitaram que não tinha 

muitos guardas por perto e fizeram isso. Não queremos que isso prejudique a presença dos 

skatistas na Praça Quinze. Nós nos esforçamos muito para conquistar esse espaço e aqui é a 

nossa casa. Nós queremos cuidar desse lugar.” 

Ademar ainda destacou na ocasião que pretendia gerar conteúdos educativos sobre uso dos 

espaços públicos. “Esperávamos mil pessoas no baile, mas vieram muito mais, saindo do nosso 

controle. Nós repudiamos as pichações e já nos comprometemos com o Paço a produzir 

conteúdo educativo sobre o uso do espaço público em nosso canal no Youtube”. Os skatistas 

que já utilizam a Praça Quinze e são inclusive um grupo que cotidianamente se apropria do 
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espaço tampouco foram anteriormente apontados como causadores de outras depredações aos 

bens públicos. 

 
Figura 117: Pista de Skate na Praça Quinze de Novembro, muito utilizadas por praticantes do esporte que apelidam 
a edificação tombada de Paço (do skate) Imperial, 15 de Junho 2017. Foto: Instagram @Juanjo Gonzalez 

 
Figura 118: Skatistas reunidos aguardando orientações para a realização do ato simbólico no Paço Imperial já limpo 
das pichações pelos funcionários, 2017. Foto: Fernando Lemos - Agência O Globo 
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Apesar das medidas de conscientização e o abraço simbólico, as ações de limpeza efetivas 

aconteceram no próprio dia 3 de setembro na praça, realizadas pela Comlurb e nos dias 

seguintes pelos funcionários da limpeza do Paço Imperial e da Assembleia Legislativa. Além de 

terem sido contratados funcionários da empresa “Concrejato” para fazer a remoção das 

pichações das partes mais difíceis dos edifícios.  

Contudo, há que separar o ato de reapropriação simbólica dos skatistas, abrando o Paço, dos 

atos de depredação à edificação. Tanto no que diz respeito aos agentes de ambas as 

manifestações, como em relação aos simbolismos e aos debates ocasionados a partir dois 

movimentos. O caminho, certamente, não é buscar uma justificativa para os acontecimentos, 

ou uma forma de validação desta forma de expressão e apropriação, mas destacar a importância 

das providências tomadas para a limpeza da edificação e das ações judiciais, visando punir os 

envolvidos nos danos ao patrimônio cultural brasileiro, para que este não fique à mercê de 

vândalos que desconhecem a sua importância histórica.  

Portanto, é fundamental discutir a importância deste abraço dos skatistas, cidadãos, à 

edificação, no sentido da ressignificação e educação patrimonial, que só ocorreu por conta da 

apropriação negativa prévia. Talvez, haja de fato um papel educativo e ressignificador das 

depredações aos bens patrimoniais; uma vez que não aceitos pela sociedade, estes atos 

pontuais e reprováveis de depredação serão reparados e irão reforçar o simbolismo daquele 

bem como algo a ser preservado. E se a Prefeitura tivesse avisado ao Iphan, como se deu no 

caso dos movimentos sindicais anteriores, na ALERJ, talvez o Paço fosse cercado e o abraço nem 

teria acontecido. Não se discute aqui se pichação é arte ou depredação, mas sim o caráter de 

revalidação e ressignificação que estes atos podem envolver, reforçando o poder simbólico de 

um bem. E o possível esvaziamento desta potencialidade de propagação da educação 

patrimonial, se os danos atingirem, por exemplo, tapumes de proteção, que enquanto máscaras 

mais escondem o edifício do que revelam o seu real poder de comunicação.  
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3.4. A CÂMARA DE MARIELLE FRANCO, 2018 

3.4.1. Edson Luís Presente! Marielle Presente!  
Memórias de féretros em massa: de Edson, 1968 a Marielle, 2018:  

Todos nós sabemos o que representa de funesto uma ditadura no Brasil, seja 
ela de direita ou de esquerda, porque o povo, depois de uma larga 
experiência, reage e reagirá com todas as suas forças no sentido de preservar 
a Constituição e as liberdades democráticas (Correio da Manhã, 1 de abril de 
1964). 

 
Figura 119: Caixões de Edson Luís, 1968, e Marielle Franco, 2018, em desfile fúnebre na Avenida Rio Branco, Rio. 
Foto: Montagem 

Quatorze dias antes do assassinato do jovem estudante Edson Luís da Lima Souto, de 18 anos, 

completar 50 anos, sem qualquer motivo para celebrações, Marielle Franco (PSOL-RJ), a quinta 

vereadora mais votada nas eleições municipais do Rio foi executada. Em sua última postagem 

em rede social, Marielle fazia um desabafo questionando as autoridades: “Quantos mais vão 

precisar morrer?”. O desfecho deste caso, e outros, só acentua as questões e debates que 
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tomaram as ruas da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo, a respeito do Estado 

militarizado. 

Ele era uma figura anônima, nem era um dos grandes líderes, nem 
mesmo um dos mobilizadores do movimento estudantil. Ele estava ali 
usufruindo o que o Calabouço oferecia. A tragédia maior é exatamente 
esta. A ditadura mata um jovem brasileiro, que estava tentando vencer 
na vida, analisa Francisco Teixeira, professor de História Moderna e 
Contemporânea da UFRJ. 

Em 1968, um tiro acertou o estudante secundarista de 18 anos, no dia 28 de março, em meio à 

repressão policial aos protestos que pediam melhorias do Restaurante Central dos Estudantes, 

na Ponta do Calabouço, próximo do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio. Trágica ironia, 

a voz de um jovem lutando por melhores serviços e direitos sucumbir em um espaço intitulado 

“Calabouço”, com todo o poder simbólico de silenciar e oprimir os subjugados. 

De origem humilde no Pará, veio para o Rio a fim de concluir seu segundo grau no Instituto 

Cooperativo. Seu objetivo foi interrompido em um ato no qual não tinha envolvimento direto e 

nem tampouco, o jovem se relacionava diretamente com os movimentos políticos da época. Sua 

memória é evocada por representar um marco trágico que desencadeou uma série de 

manifestações populares contra a ditadura, culminando com o Ato Institucional nº 5 (AI 5), de 

13 de dezembro de 1968, a partir do qual houve um endurecimento do regime militar. O ato 

iniciado com 600 estudantes e que sofreu represália da Polícia Militar, de certa forma 

intensificou os ânimos de mais de 100 mil pessoas, posteriormente, na Praça Floriano Peixoto, 

em frente à Assembleia, seguindo em direção da Avenida Rio Branco (RAMOS, 2015).  

A “Marcha dos Cem Mil”, em 26 de junho de 1968, a grande movimentação pacífica que tomou 

as principais ruas do centro da cidade do Rio de Janeiro e comoveu todo o país, seria uma das 

últimas manifestações populares que confrontou o regime militar. Houve uma intensificação da 

repressão e segundo afirma Eduardo Bueno, em seu estudo sobre a Avenida Presidente Vargas: 

"As vozes de protesto seriam mantidas caladas por mais de uma década!"72 As mobilizações por 

Marielle seguiram este mesmo perfil pacífico e contaram com enorme poder de representação 

de camadas da população que reivindicavam espaço e voz nas lutas sociais. 

Os professores Luiz Marques, do Departamento de História do IFCH /Unicamp, e Francisco 

Carlos, da UFRJ, destacam que este episódio marcou um início mais intenso e violento de 

repressão policial pela ditadura aos movimentos estudantis. Também concordam que esta 

 
72 BUENO, Eduardo. Op. Cit., 2010. p.143. 
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morte como um marco, talvez esteja no fato de que antes de Edson não houve episódio tão 

violento, porém os professores ressalvam que não representou “uma mudança histórica”, mas 

“a representação dessa mudança.” 

Com o assassinato de outros três manifestantes, além de vários feridos 
e centenas de presos, o movimento estudantil deixou de ser sobretudo 
estudantil e explodiu na famosa passeata dos 100 mil, em junho, que 
teve, ao que se diz, muito mais gente, de todas as camadas sociais, 
reforça o professor Luiz Marques. 

O assassinato do estudante, segundo o historiador e ex-membro da Comissão da Verdade do 

Rio, Lucas Pedretti, foi um evento simbólico e, além disso, “vai contra o argumento de que a 

ditadura só teria matado e torturado quem pegava em armas, os considerados terroristas”. Este 

talvez pode ter sido o momento no qual parte da classe média que apoiou o golpe militar abriu 

os olhos para um possível erro cometido. 

As mortes de Marielle Franco e de Edson Luís têm em comum o fato de terem desencadeado 

um fenômeno de reação popular que tomou as ruas. As massas não foram movidas apenas pelo 

assassinato brutal dos dois, mas questionam as autoridades. “Quem matou?”, “Quem mandou 

matar?” são as perguntas no caso Marielle, mas em ambas as mortes a interrogação 

angustiante: “quantos mais precisarão morrer?” não tem resposta. A população clama e cobra 

não só por justiça, mas pelo fim de uma política de assassinatos políticos. 

Essas duas mortes são o silenciar físico de duas vidas que lutavam por um estado de direito, mas 

representam, ainda hoje, o ecoar nas multidões em protestos por suas lutas. Atualmente, nas 

manifestações é comum vermos as máscaras do “V de Vingança”, ocultando a individualidade 

para revelar e dar voz a uma luta coletiva, e com mesmos objetivos o rosto de Marielle se 

multiplicou em cartazes, faixas, máscaras, cabelos, lenços, em luta, sobretudo pelo direito básico 

de vida aos negros e a não violência policial. 

Mais do que fomentar manifestações e funcionar como marcos na luta pela democracia e por 

justiça, as mortes de Marielle e Edson deixaram na cidade, distanciadas 50 anos, um rastro de 

pichações aos símbolos reconhecidamente, pelos estudantes e minorias oprimidas, como do 

poder. A Câmara dos Vereadores, na época de Edson, Assembleia Legislativa, assim como o 

Theatro Municipal e o Museu Nacional de Belas Artes também foram depredados com dizeres 

exigindo justiça e apontando os culpados pelos assassinatos.  
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Figura 120: Manifestação social pelo assassinato do estudante Edson Luís, 1968 - Cinelândia, na ocasião os 
presentes acenderam velas na frente da Assembleia para onde o caixão havia sido levado. Foto: Desconhecido 

 
Figura 121: Cortejo após anoitecer, na Praia do Flamengo, levando o corpo do estudante até o Cemitério São João 
Batista, em Botafogo. Manifestantes com tochas improvisadas feitas com os jornais do dia. 23 de março de 1968. 
Foto: Acervo O Globo 

 
Figura 122: Estudantes que estavam no cortejo acendem velas na murada da Glória, a caminho do enterro, em 
homenagem a Edson Luís; o mesmo ocorreu nas escadas da Assembleia Legislativa. 29 de março de 1968. Foto: 
Acervo O Globo 

A vereadora voltava de um evento na Lapa, na região central, Casa das Pretas, onde participara 

do debate Jovens Negras Movendo as Estruturas, organizado por seu partido, o PSOL, indo para 
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casa, na Tijuca, zona Norte. No percurso quatro tiros atingiram a sua cabeça e outros três 

acertaram seu motorista Anderson Gomes, ambos morreram no local. O carro foi alvejado por 

pelo menos nove tiros, por volta das 21h45m quando trafegava na Rua Joaquim Palhares, no 

Estácio. Os disparos foram feitos por um carro branco, que segundo registros de câmeras de rua 

e de estabelecimentos do entorno já seguiam a vereadora naquela noite. 

Contudo, não foram só de danos, em 2018 e 1968 as ruas presenciaram homenagens também. 

Em ambas as ocasiões, multidões carregaram os caixões pelas ruas até o Palácio Pedro Ernesto. 

No velório de Marielle lanternas dos celulares foram levantadas em sua homenagem e girassóis 

foram distribuídos nas escadarias; e Edson foi homenageado com tochas improvisadas com 

jornais e livros, o travesseiro de seu corpo já sem vida, estavam por todos os lados naquele dia. 

O símbolo da morte de Marielle virou seu rosto, de Edson sua camisa ensanguentada. As 

edificações receberam flores e velas e rezas pelas almas das vítimas e a população em enorme 

concentração silenciou, se abraçou e consolou-se em profunda tristeza, antes de explodir num 

grito de justiça.  

As homenagens se seguiram na missa de sétimo dia, porém os estudantes que foram prestar a 

última condolência a Edson foram recebidos violentamente pela polícia. Marielle materializa a 

luta da mulher negra, lésbica, pobre, mãe e adversária política, enquanto Edson personifica o 

estudante em busca de melhores condições de vida, em luta pelos seus direitos básicos de 

estudar e se alimentar. Suas mortes, a fim de calar uma voz ou uma causa, acabaram não só por 

acender faíscas, mas incendiaram toda uma nação. 

Conforme destaca o professor Luiz Marques e corrobora-se aqui, lidar com as diversidades e os 

conflitos de posição e de opinião são princípios democráticos básicos. “Os assassinatos de Edson 

em 1968, de Chico Mendes em 1988 e, agora, de Marielle Franco, entre milhares de outros 

defensores da democracia, são a prova cabal disso”. A eliminação ou o silenciamento do 

adversário não pode ser uma alternativa, até porque ao se estabelecer uma oposição também 

se está colaborando, de certa forma, com o poder vigente. Fica, no entanto, uma reflexão prévia: 

Como o cenário da burguesia, seja do início do século XX como hoje, representado ainda como 

um espaço de poderosa simbologia das classes dominantes, políticas ou econômicas, segue 

sendo invadido por desfiles fúnebres daqueles que, de alguma forma, ousaram se opor à elite.  
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Figura 123: Pichações nas fachadas da Assembleia Legislativa e no Theatro Municipal em protesto à morte de Edson 
e hostilizando os militares e a Polícia pelo ato. Monumentos da praça também foram depredados. Polícia e exercito 
guardam o local. Foto: Acervo O Globo 

 
Figura 124: Manifestação no Rio de Janeiro em 1968 contra a ditadura militar. Foto: Arquivo Nacional/Correio da 
Manhã 

 
Figura 125: Placa e fachadas do Museu Nacional de Belas Artes, no centro do Rio, foram pichadas por estudantes 
pedindo o fim da ditadura, 1968. Foto: Acervo O Globo 
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3.4.2.  A memória de Marielle Presente! 

 
Figura 126: Marielle Franco protesta na Cinelândia, em passeata #ForaTemer, contrária ao Presidente da República, 
2017. Foto: Desconhecido 

A fim de investigar a atuação de agentes diretamente envolvidos na intervenção federal no 

Estado, a qual ela era contrária, Marielle acabou relatora de uma comissão instalada em 

fevereiro pela Câmara Municipal. Por meio de suas redes sociais, sobretudo o Facebook, a 

vereadora denunciava excessos da polícia em diversas áreas da cidade, especialmente periferias. 

Os assassinatos de Marielle e do seu motorista ocorreram em um momento que o Estado do Rio 

de Janeiro estava sob intervenção federal, momento em que a segurança pública estava bem 

comprometida. 

O impeachment de Dilma Rousseff abriu a caixa de Pandora do cinismo, da 
corrupção e da violência. Quando essa caixa se abre, o que prevalece é 
sempre a força bruta. A morte de Marielle Franco é, talvez, um sintoma dessa 
deriva em direção à violência policial-militar (Professor Luiz Marques 
seguindo em relato). 

No dia do assassinato a vereadora teve uma agenda intensa em seu gabinete e fora dele. Seu 

último evento foi na “Casa das Pretas”, na Lapa, cujo início estava programado para às 18 horas. 

Parte da equipe fora deslocada para montar a reunião, e como a ideia, inclusive, era atrair 

mulheres mães, até um espaço infantil foi montado. Naquele mesmo dia, um texto escrito pela 

vereadora sobre a intervenção federal no Rio foi enviado para o Jornal do Brasil. Em um mandato 

repleto de eventos, todos eram realizados pela própria equipe da vereadora, nunca terceirizada. 
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Quem imaginaria que naquele dia encerrar-se-ia o mandato oficial e começaria uma série de 

movimentos e articulação. 

“Jovens Negras Movimentando Estruturas”, assim intitulava-se o encontro que visava promover 

um debate com mulheres que trabalhavam em áreas relacionadas à comunicação, cinema, 

audiovisual, mídia e tecnologias. Ao fim da conversa, a vereadora, sua assessora Fernanda 

Chaves e o motorista Anderson, que substituía um amigo que havia quebrado o braço no 

carnaval, seguiam em direção à Tijuca. A assessora foi a única sobrevivente, o carro percorreu 

cerca de quatro quilômetros apenas até ser surpreendido, no Estácio, por uma rajada de 

metralhadora. De acordo com a polícia, na época, dois carros, pelo menos, estavam envolvidos 

na emboscada à vereadora. 

 
Figura 127: Homenagem a Marielle Franco, com projeção de seu rosto na frente do local de seu assassinato, 14 
abril 2018. Foto: Leo Correia 

As manifestações que movimentaram as ruas em 2018 e que até hoje trazem o rosto de Marielle 

estampado pelos mais variados motivos, também contaram com a presença de artistas como 

Débora Block e Chico Buarque, não só proporcionando ainda mais visibilidade ao ato, mas 

também expondo sua indignação. Foram inúmeras as manifestações, no país e pelo mundo 

afora cobrando justiça e prestando homenagens. O velório da vereadora no dia 15 de março de 

2018, restrito no interior a familiares e amigos, reuniu milhares de pessoas concentradas ao 

redor do Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal do Rio, na Cinelândia. Naquela noite, 

os manifestantes acenderam as lanternas dos celulares transformando a praça em “um mar de 

luz”, em um direto relacionamento com as velas acesas na ocasião do velório público de Edson 

Luís no mesmo local, 50 anos antes. 
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Um som uníssono de vozes plurais se sobrepunha, a cada momento puxado por um cidadão 

diferente, repetido pela massa: “Marielle, presente!”. A área foi tomada por cartazes e faixas 

unidos em um clima de comoção, reunindo entidades ligadas aos direitos humanos, sobretudo 

com reivindicações por mulheres e negros. O público, em sua maioria mulheres negras, 

carregava flores e cartazes com os dizeres: “Não nos calarão!”; estudantes universitários com 

afinidades às bandeiras políticas ali reunidas e a militância parlamentar completavam o quadro 

de participantes. 

A Cinelândia e seus edifícios foram apropriados pela população, naquele momento de profunda 

tristeza e luta. Um dos pontos turísticos mais conhecidos do centro do Rio, por sua história, 

memória e por abrigar edificações institucionais e patrimônios tombados - Theatro Municipal, 

Câmara Municipal, Biblioteca Nacional e Museu de Belas Artes, que tiveram suas escadarias e 

acessos ocupados por manifestantes, buscando melhor visibilidade e se resguardando dos 

movimentos da massa. As escadas funcionavam como arquibancadas a quem quisesse assistir 

as manifestações do alto.  

Essa lógica de visibilidade também se invertia com a ocupação destes lugares para exposição de 

faixas, cartazes, comunicados e inclusive saudação aos caixões e discursos, transformando-se 

neste momento em palco, portanto. Nichos, janelas, muretas, grades destas edificações 

também cumpriam este objetivo. Monumentos, estátuas e até grades e postes da região 

receberam cartazes, faixas e flores deixadas em homenagem àquela e outras vidas tiradas. A 

escadaria então se convertia em lápide, com dizeres e flores aos seus pés. Completamente 

esvaziada de manifestantes, mas tomada de nomes de pessoas assassinadas. 

Na manhã do dia 16, sexta-feira, o Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia, ainda estava coberto 

por adesivos, flores, cartazes e, principalmente pichações e grafite, transformando-o 

provisoriamente em um tipo de memorial, atraindo visitantes para fotografar ou mesmo 

admirar as homenagens, se emocionar revivendo as mortes ou contemplar a memória da 

vereadora e do motorista expostos em praça pública. Os corações haviam parado, mas 

metaforicamente, de alguma forma parecem ter sido transferidos para o patrimônio edificado 

e as memórias evocadas por ele, fazendo-os pulsar novamente. Havia uma conexão sentimental 

entre memória, edificação, apropriação e tempo. 

Mesmo diante de belas edificações institucionais competindo em poder de atratividade pelo 

olhar do público, naquele dia a Câmara chamava mais atenção, não só por sua arquitetura, mas 

principalmente pelas histórias, apropriações e símbolos que nela foram inscritos forçadamente, 
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tal qual as vidas foram arrancadas, sem que suas histórias fossem respeitadas. Suas histórias 

individuais, tal qual a da edificação naquele momento, ficaram menores do que seu poder de 

despertar as lutas e a identidade dos que estavam por ali de passagem. O jovem professor de 

filosofia Luciano Gomes Brasil que passava pelo local admite ter se sentido atraído a presenciar 

aquela apropriação histórica:  

Eu teria que passar pela rua de trás, mas decidi passar aqui (em frente 
ao prédio) para ver. Queria ter estado aqui ontem (quinta) e não pude. 
Passei para ver os escritos e a coisa toda. Tenho a impressão que, 
infelizmente, desta vez as pessoas realmente foram atingidas e não 
vão repetir as opiniões pré-formadas.  

A gaúcha Adriana Silva, funcionária pública, que estava conhecendo o Rio de Janeiro na ocasião 

disse que aproveitou os acontecimentos para ir até a Cinelândia para presenciar os resquícios 

das manifestações do dia anterior, mesmo sem saber muito bem a respeito do crime contra a 

vereadora Marielle. “Achei legal o ambiente de manifestações, as pichações, as flores achei 

interessante registrar o momento”. Um casal de advogados argentinos que também estava 

conhecendo a cidade e fotografavam a praça se mostraram sensibilizados pelas pichações e 

cartazes e todo tipo de apropriação popular que marcava o lugar: “Sabemos que assassinaram 

Marielle. Pensamos na dor das pessoas. É terrível e a tristeza que isso provoca. Espero que quem 

fez isso não fique impune e que se faça justiça.” 

 
Figura 128: Homenagens, escritas e com flores e velas a Marielle e Anderson nas portas da Câmara Municipal do 
Rio e pichações nas paredes e chão. Foto: Thais Vilela 
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Figura 129: Caixões de Marielle e Anderson sendo carregados para dentro da Câmara para o velório, multidão 
aplaude, 15 março 2018. Foto: Pablo Jacob 

 

Figura 130: Cidadãos acompanham estarrecidos a passagem dos corpos da vereadora Marielle Franco e Anderson 
levados até a Câmara por amigos para o Palácio Pedro Ernesto. 

 

Figura 131: Multidão na frente do Palácio Pedro Ernesto se abre e acompanha cortejo aos caixões da Vereadora 
Marielle e do motorista Anderson, 2018. Foto: Renee Rocha - Agência O Globo 
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Figura 132: Em homenagem a vereadora Marielle Franco, que teve seu caixão carregado pelo público presente até 
a atual Câmara dos Deputados, acendem as luzes dos celulares, 2018. Foto: Desconhecido 

 

Figura 133: Velas, cartazes e uma multidão de braços levantados com punhos cerrados em referência a forma de 
luta negra, símbolo histórico dos “Pantera Negra”, 15 de março 2018. Foto: Ricardo Moraes – Reuters 
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Figura 134: Manifestantes durante velório de Marielle com seus cartazes e os tapumes da reforma da Biblioteca 
Nacional ao fundo, 2018. Foto: Guilherme Pinto - Agência Extra 

 
Figura 135:  2,5 mil pessoas em vigília na Praça Santos Andrade, em Cutitiba, 2018. Foto: Desconhecido 
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Figura 136: Manifestação na escadaria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 15 de março 2018. Foto: Pilar 
Olivares - Reuters 

 

Figura 137: Pichações na fachada do Palácio Pedro Ernesto, 2018. Foto: Desconhecido. 
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Figura 138: Pichações na parede lateral do Palácio Pedro Ernesto, 2018. Foto: Desconhecido. 

 
Figura 139: Pichação de acusações ao Presidente na fachada do Palácio e abaixo a placa com as últimas palavras de 
Marielle ao Jornal do Brasil: "Quantos mais terão que morrer?", 2018. Foto: Desconhecido 
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Figura 140: Danos à fachada da Câmara Municipal, pichações, cartazes colados e textos escritos também nas 
escadas, 2018. Foto: Desconhecido 
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Figura 141: Pichações na fachada da Câmara Municipal. Foto: Desconhecido 

 
Figura 142: Manifestantes exibem suas faixas e cartazes na escadaria da ALERJ, Rio de Janeiro - Março 2018. Foto: 
Wilton Junior 
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Figura 143: Críticas ao Estado pichadas na fachada da Câmara Municipal, 2018. Foto: Desconhecido 
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Figura 144: Coluna do Palácio Pedro Ernesto durante manifestação por Justiça à morte de Marielle, 15 março 2018. 
Foto: Fábio Teixeira - Agência O Globo 

 
Figura 145: Pichações na fachada do Palácio Pedro Ernesto, 2018. Foto: Thais Vilela 
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3.4.2.1. O eco do “Quem mandou matar?” 

Um ano após a morte de Marielle, manifestantes carregam seu rosto e frases como símbolo e 

reivindicam avanços na investigação de “quem matou Marielle?”. A filha de Marielle, Luyara 

Franco, acompanhada de sua tia Anielle Franco, disse na ocasião que: “Ver pessoas que 

abandonaram suas rotinas para estar aqui nessa homenagem é ter noção de que a coisa é muito 

maior”. Um palco foi montado na Cinelândia com vários amigos, ativistas, artistas e coletivos. A 

multidão que acompanhava a celebração tirava fotos e dava abraços e sorrisos aos presentes. 

Era um evento pacífico e amoroso. “Esse carinho acalenta um pouco, sim. É saber o que minha 

mãe representa como mulher negra, mãe solteira, homossexual, periférica e defensora dos 

direitos humanos”, declara ainda Luyara. Discursando em um palco iluminado em frente ao 

Theatro Municipal e à Câmara de Vereadores, Anielle ressaltava a importância de respeitar o 

tempo de luto, mas a necessidade, ainda maior de espalhar o amor.   

Estamos aqui de coração partido, com muita dor. Mas sei que Marielle é isso 
aqui, está presente. Ao invés de ficar espalhando ódio e coisas fictícias, temos 
que espalhar amor. Marielle era afeto. E Marielle tem uma família, e a gente 
precisa respeitar a dor dessa família. 

Naquele dia 15 de março de 2018, fazia um ano que 50.000 pessoas estiveram 

espontaneamente na Cinelândia. Se na ocasião o grito era por justiça pelas mortes de Anderson 

e Marielle, em 2019, uma quinta-feira, embora em menor número, elas compareceram ao 

mesmo lugar para celebrar a vida da vereadora, sua história e repercussão e mais uma vez pedir 

celeridade na resolução do crime. Na terça-feira, os dois primeiros suspeitos foram presos, os 

PMs Ronnie Lessa e Elcio de Queiroz. A angústia da multidão era para que o caso não fosse 

encerrado sem que se esclarecesse quem foram os mandantes do crime e por quê? 

Diversos atos desde a morte da vereadora vêm ocorrendo em sua homenagem ou saudando sua 

memória, ou mesmo enquanto representação de resistência, de luta contra a violência e 

intervenções militares, ou mesmo da causa negra, sobretudo da mulher. O lema descrito em 

muitos cartazes nos atos repercute, ainda em 2020, nos atos antirracistas pelo mundo: “Não vão 

nos calar (Silenciar)!” Mais uma vez a Cinelândia é tomada por faixas, flores e cartazes, dessa 

vez num tributo à Marielle e Anderson. A comparação com o cortejo fúnebre do estudante 

Edson Luís em meio às massas e a relação com os tempos de ditadura e repressão militar foram 

lembrados, inclusive em discursos.  

As ruas da cidade do Rio, no Largo do Machado e na Lapa, e no local exato onde aconteceram 

as mortes foram realizadas homenagens. O mesmo ocorreu em São Paulo, na Avenida Paulista, 
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e no bairro do Jardim Ângela, e em diversas cidades do Brasil e no mundo. As ativistas da luta 

contra a repressão da ditadura argentina, “Mães da Praça de Maio”, saudaram a memória da 

vereadora. Nos Estados Unidos, através de conferências, como no Centro de Estudos Brasileiros, 

na reconhecida Universidade de Princeton,  Ângela Davis, um ícone do movimento negro 

mundial,  fez o discurso principal citando as apropriações feitas à memória da vereadora e a sua 

importância como fomentadora da luta por direitos humanos, que a multidão expressava agora 

nas cidades. 

As homenagens tiveram início, no Rio, às 8 horas da manhã, no Palácio Pedro Ernesto, sede da 

Câmara dos Vereadores, onde foi colocada uma enorme faixa com os dizeres “Marielle Gigante” 

e girassóis foram espalhados por toda a escadaria, flor-símbolo da sua campanha em 2016, 

quando recebeu 46.502 votos. Outras faixas completavam o cenário: “Marielle Presente”, 

“Marielle Vive”, Justiça por Anderson e Marielle”, “Quem mandou matar Marielle?, “Não vão 

nos calar!”, “A democracia não será interrompida!”. Às 9 horas, mais girassóis foram espalhados 

– 365 girassóis pelos 365 dias sem Marielle e Anderson. Conforme os organizadores explicaram 

o girassol “é uma flor que não morre, vira semente.” O ato, silencioso, contou com a presença 

de parlamentares do PSOL, juntando ainda um grande número de populares. A principal 

cerimônia do dia foi uma missa realizada ainda pela manhã, na Candelária, escolhida por seu 

tamanho, podendo abrigar grande número de pessoas, e por ser uma Igreja emblemática, com 

grande significação histórica.  Na cerimônia, o deputado federal Marcelo Freixo, considerado o 

mentor eleitoral de Marielle, deixou seu recado às autoridades: “A gente não vai sair da rua 

enquanto a gente não souber quem mandou matar Marielle. Essa é a pergunta decisiva.”  

Os questionamentos quanto aos mandantes do assassinato e o clamor por presteza na 

investigação ecoaram ao longo de todo o dia. Conforme dito pela pedagoga Cristina Terribas, de 

57 anos, na manifestação da Avenida Paulista, em São Paulo: "Queremos saber quem mandou 

matar Marielle, para que a justiça seja realmente feita. Aliás, o mundo inteiro quer saber, porque 

as bandeiras que ela levantava se tornaram universais". No mesmo ato da Paulista, a relações 

públicas Andreia Batista comparou Marielle Franco à escritora Carolina de Jesus, que nasceu no 

mesmo dia da morte da vereadora, há 105 anos. Andrea ressaltou a importância da memória 

para as mulheres negras, que em geral têm sua história apagada no tempo. "A Marielle deixou 

um legado que pouca gente conheceu enquanto viva, infelizmente, mas que se expandiu para o 

mundo depois que ela morreu. Estamos juntas, com a força de Marielle e Carolina de Jesus, para 

não deixar que suas lutas sejam esquecidas." 
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Figura 146: 50 mil pessoas reunidas na Praça da Cinelândia, 2018. Foto: Mauro Pimentel 

 
Figura 147: Cerimônia em homenagem a Marielle e Anderson, na Cinelândia - relembrando um ano de suas mortes, 
2019. Foto: Guito Moreto - Agência O Globo 

O rosto de Marielle parece ter se transformado em uma máscara representativa de uma luta 

por direitos e dando voz a minorias oprimidas gritando por Justiça e exigindo um Basta. A sua 

bandeira de paz, mas de força de enfrentamento, é estampada pelos movimentos sociais e 

protestos em diversas partes do Brasil e do mundo. Edson Luís, um estudante que poderia ser 

filho de muitas mães humildes no Brasil, lutando por melhores condições, e que foi assassinado 

pela polícia, representa também o jovem pobre brasileiro universitário, oprimido. Suas mortes 

se constituíram em marcos históricos não apenas por suas trajetórias, mas porque acabaram 

emprestando seus rostos à luta por melhores condições e contra os governos genocidas.   
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Figura 148: Bandeiras do PSOL em manifestação de um ano de morte, 2019. Foto: Ricardo Moraes- Reuters. 

 

Figura 149: Bandeira com rosto de Marielle saudada pelo público, Carnaval Campeão da Mangueira em 2019. Foto: 
Desconhecido 
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Figura 150: Homenagem ao um mês de morte de Marielle Franco, Largo do Machado, 2019. Foto: Wilton Junior 

 
Figura 151: Aproximadamente 500 pessoas, sob a organização do Coletivo Passarinho, se reuniram nesta quinta 
(dia 14 de março de 2019), no Obelisco, localizado na região central de Buenos Aires, para homenagear e pedir 
justiça para Marielle Franco e Anderson Gomes. 



265 
 

 

 
Figura 152: Manifestação reúne 150 pessoas em Nova York, na Union Square para protestar contra o assassinato 
da vereadora, 2018. Foto: Sillas Martí 

 
Figura 153: Entrada da Igreja da Candelária, Missa em homenagem ao primeiro ano de morte de Marielle e 
Anderson, 2019. Foto: Jorge Pereira - Mídia Ninja 
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Figura 154: Mulheres em "pernas de pau" seguram a faixa: "Marielle Gigante" no alto da escadaria da Câmara 
Municipal com homenagens em textos a Marielle e Girassóis, 2019. Foto: Sérgio Moraes – Reuters 

 
Figura 155: Cartazes com dizeres que ornam as escadarias da Câmara dos Vereadores, 2019. Foto: Narayanna 
Borges - GloboNews 
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Figura 156: 365 Girassóis e faixas cobrando as autoridades pela solução dos crimes, 2019. Foto: Alba Valéria 
Mendonça - G1 

 
Figura 157: Escadaria da Câmara Municipal transformada em uma espécie de arquibancada no "Festival Justiça por 
Marielle e Anderson", 2019. Foto: Nayara Stephanie 

O ato trágico por Marielle, que curiosamente ocorreu 50 anos depois dos acontecimentos que 

levaram à morte de Edson Luís, desperta a memória social e faz lembrar do poder simbólico de 

um espaço como a Cinelândia, mas, sobretudo, assinala, em tempos difíceis, a capacidade de 

resistir do ser humano. Se o estudante morto acabou se multiplicando no enfrentamento à 

ditadura; a vereadora e seu girassol não morreram, pelo contrário, semearam a certeza de que 

aqueles tempos de repressão às divergências não podem voltar a se repetir. O professor de 
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história da UFRJ, Francisco Carlos Teixeira da Silva fala que a morte de Edson, pela sua violência 

e mobilização que gerou, é um marco da história, porém não de uma mudança, porque: 

A história não se repete. O Brasil hoje é uma sociedade totalmente diferente 
do país provinciano de 1964. Nossa geração (que viveu a ditadura civil-militar) 
que foi derrotada tem que ter a humildade de perceber que fracassamos e 
que talvez seja o momento de deixar os jovens tentarem uma resposta e não 
repetirem os erros que cometemos em 1968 e 1969 (Jornal do Brasil, 28 de 
março de 2018).  

 
Figura 158: Cartazes e Placa durante "Festival Justiça por Marielle e Anderson", 2019. Foto: Bárbara Dias 

 
Figura 159: Protesto "Black Lives Matter", nos Estados Unidos com recordação a Marielle Franco e sua luta, 2020. 
Foto: Desconhecido 

A sociedade certamente se transformou; os agentes sociais, o contexto e as formas de expressão 

se modificaram ou adaptaram-se. No entanto, as elites dominantes permanecem e seguem 

lançando mão de símbolos para se manter e reafirmar o seu poder. Pode-se talvez refletir que 

as pichações, o vandalismo sejam respostas a essa opressão, uma forma de comunicação em 
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uma sociedade na qual é preciso validar tudo e em não concordando “se cancela”. Para esta 

sociedade, quiçá o grafite e as pichações nem sejam consideradas depredações, mas uma 

maneira de se expressar.  As cobranças da população, impressas no patrimônio, foram apagadas 

e muitas não deixaram marcas físicas.  Embora certamente se constituíram em um marco 

histórico e simbólico poderoso, capaz de transformar, por vontade e apropriação popular, uma 

Câmara Municipal em memorial aos “mortos da democracia” ou mesmo a Praça Floriano Peixoto 

em “Praça Marielle Franco”, ainda que por pouquíssimo tempo.  
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3.4.2.2. As Placas “Rua Marielle Franco”  

Um ano depois que o carro da vereadora foi alvejado, o crime ainda não havia sido solucionado 

pelas autoridades competentes. No entanto, a sociedade civil manteve a sua memória viva, em 

atos, protestos, desfiles de carnaval, tema da Estação Primeira de Mangueira, campeã de 2019, 

grafites, placas, cartazes, blusas e múltiplas formas, inclusive lançando a moda de girassóis nos 

cabelos. Placas com os dizeres: “Rua Marielle Franco”, foram distribuídas, trazendo  uma 

pequena biografia - "Vereadora, defensora dos Direitos Humanos e das minorias, covardemente 

assassinada no dia 14 de março de 2018" — contendo o endereço do local em que Marielle foi 

assassinada, no bairro do Estácio, Rio de Janeiro.  

No dia 14 de outubro de 2018, foi feita a distribuição de mil placas com o nome da parlamentar 

e do motorista, na Cinelândia, num ato em resposta à destruição da placa original por partidários 

do então candidato presidenciável Jair Bolsonaro. Frases como: “Ele não!”; "Fascistas, fascistas 

não passarão!"; "Não seremos interrompidas"; "Quem mexeu com Marielle atiçou o 

formigueiro"; e "Os que quebraram a placa da Marielle quebraram a cara" ecoaram pela praça 

tomando a Avenida Rio Branco. Os manifestantes gritavam e seguravam suas placas ao alto. A 

família de Marielle estava presente; sua viúva, seus pais Marinete da Silva e Antônio Francisco 

da Silva Neto, além dos deputados Marcelo Freixo, estadual, e Jandira Feghali, federal. Em coro, 

os ativistas repetiam: “Vamos mostrar nas urnas que o amor sempre vence”. Em uma hora não 

havia mais placas. 

Presente na grande maioria dos protestos brasileiros, pós-2018, as placas também podem ser 

vistas em gabinetes, escolas e os mais diversos equipamentos sociais da cidade. Porém, a 

primeira foi posta, por uma pessoa desconhecida, sobre a placa que dava nome a Praça Floriano 

Peixoto, a que foi quebrada, como mencionado acima. Hoje, metade desta placa está em um 

dos gabinetes do deputado Daniel Silveira e a outra no de Rodrigo Amorim, ambos do PSL, 

sinalizando o “reestabelecimento da ordem.”  

Este ato singelo, a produção e distribuição das placas, dado o seu simbolismo, se transformou 

em um ícone de representatividade da história negra e houve fortes reações à tentativa de seu 

“apagamento” simbólico quando da quebra da placa: “Rua Marielle Franco”. A apropriação do 

espaço público e a substituição, ainda que provisória, do nome da praça, levaram a esta espécie 

de vandalismo simbólico, por parte dos deputados supracitados, dentro de um discurso de 

“reestabelecimento à ordem”. 
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Apesar de o governador Wilson Witzel (PSC) ser responsável em 2019 pela coordenação das 

investigações dos assassinatos daquele 14 de março de 2018, quando candidato, em 2018, 

protagonizou um ato polêmico de atentado à placa. Em um vídeo postado no final do ano de 

2019, nas redes sociais o então candidato ao governo do Estado, juntamente com os candidatos 

a deputado Silveira e Amorim, celebram a placa quebrada da homenagem a Marielle em um 

comício em Petrópolis. A ação, que causou revolta nas redes sociais, também encontrou 

apoiadores, incentivando o ato. Esta polarização só se intensificou com a eleição dos três 

políticos. Posteriormente, apesar da condução do caso ter levado à prisão de suspeitos, um 

inquérito da Polícia Federal foi instaurado para investigar as ações da Polícia Civil.   

Se, de um lado, o governador pediu desculpas, inclusive, em reunião com a família da vereadora, 

de outro Amorim exibe emoldurada em seu gabinete a placa e em entrevista ao jornal O Globo 

justificou o ato como necessário à “volta da ordem ao Rio de Janeiro”. O candidato a senador e, 

então, deputado estadual Flávio Bolsonaro, do PSL, defendeu os correligionários, eles “nada 

mais fizeram do que restaurar a ordem. Eles restauraram a ordem da praça que era a placa em 

homenagem ao Marechal Floriano”. Até porque, segundo ele, existem trâmites legais para que 

uma homenagem, como colocar uma placa, seja feita, sendo, pois, o ato de substituição do 

nome oficial pelo da vereadora questão que não passava de um “posicionamento ideológico” 

que deve ser combatido em uma cidade de todos e com regras. 

O PSOL acha que está acima da lei e pode mudar nome de rua na 
marra. Eles só tiraram a placa que estava lá ilegalmente. Se o PSOL 
quer homenagear a Marielle, apresente projeto de lei, proposta na 
prefeitura, para botar a placa, mas não pode cometer um ato ilegal 
como esse (Revista ISTO É, 04 de Outubro de 2018). 

A quebra da placa, porém, a transformou em um símbolo mais forte e com maior atratividade 

para os movimentos sociais, reforçando o caráter de resistência que a figura de Marielle assumiu 

massivamente após a sua morte. Quebrar a placa pode ter sido uma ameaça de “apagamento 

da importância histórico-social” não só de Marielle, mas também por parte do em relação a 

personalidades negras, LGBTs e mulheres no Brasil. 

Imediatamente, o site de notícias Sensacionalista começou uma campanha de arrecadação 

virtual propondo-se a confeccionar mil novas placas novas e distribuí-las em um ato repleto de 

simbolismos de multiplicação das vozes negras e suas histórias, a ser realizado na Cinelândia. 

Visando arrecadar inicialmente R$ 2 mil reais para produzir cem placas, a meta foi alcançada em 

apenas 20 minutos, disseram os organizadores. No total foram recolhidos R$ 39.743 reais, 

reunindo 1.569 doadores entre pessoas físicas e jurídicas. Acredita-se que, aproximadamente 
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15 mil placas tenham sido feitas e distribuídas, através de parcerias com empresas gráficas, no 

Brasil e no exterior; hoje se encontram disponíveis pela internet para download. Uma agência e 

rede de apoio a movimentos e causas sociais, o  coletivo Chama, através do site “Rua Marielle 

Franco” fornece, além da versão digital da placa, o endereço de gráficas parceiras para 

impressão a baixo custo, e ainda dá a possibilidade que os usuários cadastrem as placas em um 

mapa virtual interativo, que mostra em quais locais Marielle está, de fato, presente! Rafael 

Rezende, um dos fundadores do Chama e ex-assessor de Marielle destaca a importância 

simbólica das placas, no sentido de “homenagear os verdadeiros heróis do Brasil, referenciando 

o título do enredo da Mangueira, em 2019, “Histórias pra ninar gente grande”. 

Para a professora Ynaê Lopes, do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, essas placas representam 

o poder da mobilização social e demonstram que as lutas que Marielle representava não só 

estão vivas como estão ganhando força e visibilidade - "ações como essa comprovam que há 

uma mobilização social forte e um exercício pleno de cidadania de muitos brasileiros ao fazer 

com que a execução de Marielle não seja esquecida".  

 
Figura 160: Em segundo ato, Mônica Benício, viúva de Marielle, substitui Placa da Praça Floriano Peixoto pela placa 
Rua Marielle Franco, colada com fita crepe em manifestação em outubro 2018. Foto:  Fábio Motta 

Vozes tão diversas como a do estudante nordestino, jovem, não engajamento em movimentos 

estudantis e da vereadora, enquanto representatividade negra, gay e mulher, mesmo depois de 

caladas seguem bradando, ainda mais fortes, amplificadas por outros agentes. E ainda que, 

como suas vozes foram silenciadas, as marcas das homenagens tenham sido apagadas, a 



273 
 

memória é capaz de evocar o que o tempo apagou no espaço. Há uma imaterialidade muito 

concreta na memória, com seu poder de ressignificar e reatualizar o passado, trazendo- para o 

presente. 

 
Figura 161: Manifestantes gritando palavras emocionadas com suas placas em mãos para o alto, Cinelândia, 2018. 
Foto: Bárbara Lopes. 

 
Figura 162: Placa Rua Marielle Franco, retirada da Praça Floriano Peixoto e destruída, 2018. Foto: Desconhecido 
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Figura 163: Réplica das placas da Rua Marielle Franco são distribuídas sete meses após a morte da vereadora, 
outubro de 2018. Foto: Fernando Frazão 

 
Figura 164: Ato no dia 10 de outubro de 2018, contrário à destruição da placa Rua Marielle Franco. Foto: @farpafoto 
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Figura 165: Artistas e seus filhos pequenos no protesto pacífico em homenagem a Marielle, Cinelândia, 2018. Foto: 
@leandraleal 
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CAPÍTULO 4: AS MANIFESTAÇÕES CARNAVALESCAS 

CARIOCAS: O ESPAÇO DE TENSÕES E O 

LUGAR DA EUFORIA 
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4.1.1. A heterogeneidade do Carnaval carioca 

Caracterizando-se pela mistura, onde a burguesia e a população humilde se encontram lado a 

lado, a essência da grande festa popular está na democracia e espontaneidade das brincadeiras 

e críticas políticas, que reúnem multidões pelas ruas, transformando a cidade em um palco 

repleto de cores, músicas e feições leves e alegres. O que se observa é uma miscelânea cultural 

da população, contagiada pela alegria e descontração a céu aberto. Os festejos envolviam de 

comerciantes portugueses a negros livres, os quais introduziram uma variedade de instrumentos 

musicais e estéticas. Descritos a seguir neste capítulo, os “Entrudos”, “Congadas”, “Cucumbis” 

marcavam a reunião dos grupos (RAMOS, 2015).  

O chamado “Pequeno Carnaval” vai ser a expressão carnavalesca da ocupação das ruas cariocas 

pelo povo, oriundo das contradições que começam a surgir com o fim do período escravista. 

Característico da folia carnavalesca no Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX, o 

Entrudo era uma brincadeira na qual alguns participantes saíam às ruas em grupos jogando ovos 

e bolas de cera cheias de água (limões de cheiro) em outros cidadãos, enquanto as elites 

participavam de suas casas, denotando uma forte divisão entre a casa e a rua; o Congado, 

entendido como uma forma de celebração em forma de cortejo, com passos e cantos marcados 

por música, para a coroação do rei de Congo, é caracterizado como uma dança dramática, um 

festejo popular religioso afro-brasileiro mesclado com elementos católicos; e os Cucumbis, cuja 

presença nas ruas já era notada na segunda metade do século XIX, eram grupos compostos por 

foliões socialmente reconhecidos como negros. Já a folia burguesa dos bailes e préstitos, o 

carnaval bem comportado do “Corumbá”, pretendia demarcar e explicitar o espaço da elite na 

cidade nos dias de folia.  

Será feita inicialmente uma breve contextualização destas diferentes formas de brincar o 

carnaval no Rio de Janeiro de 1850 a 1930, e como elas foram influenciadas pelas modificações 

espaciais da cidade. Apresenta-se assim, os primórdios do que hoje se conhece como Carnaval 

carioca, e que vai permitir entender o porquê, talvez, se tenha recorrido a tantas medidas de 

segurança e controle das ruas em momentos festivos. As escolas de samba, com o seu rigor 

formal e toda a organização que exigem, podem ser um importante elo no sentido dessa 

compreensão. 

As modificações que o Carnaval carioca sofreu expressam as diferentes formas de apropriação 

do espaço público ocorridas, sobretudo, ao longo daquelas oito décadas, e estão relacionadas à 

sua conformação urbana.  
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Cabe ressaltar, que a intenção aqui não é direcionar o olhar para a história das manifestações 

carnavalescas, mas focar na escolha das barreiras protetivas e da segurança física pública como 

formas de preservar o centro histórico da cidade. No entanto, é fundamental analisar as 

manifestações carnavalescas enquanto expressão das transformações da cidade, para 

compreender esse tipo de ação por parte dos órgãos e instituições responsáveis. Ainda é escassa 

a produção científica sobre as relações entre a festa carnavalesca e o espaço urbano. Os 

trabalhos pioneiros de Ortiz (1976) e Simon (1981), sobretudo, serviram de base para traçar este 

panorama. 

 
Figura 166: Carnaval do Rio de Janeiro. Fonte: Don Quixote, 31 jan. 1907, 8e ano, n°146. 

Simon divide em três momentos principais o carnaval carioca, relacionando-os às formas de 

ocupação de espaço. No período colonial (1850), em um espaço entendido como fluido, ele 

refere o entrudo; no período de 1850 a 1920 há uma conquista de espaço no centro da cidade, 

mediante um “consenso”; e de 1920 até os dias de hoje o espaço é “rigidamente definido [...] 

policialmente controlado e comercialmente explorado" (1981, p. 304). Essa rica relação das 

diferentes formas assumidas pelo carnaval carioca através do tempo e as modificações sofridas 
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pelo espaço urbano do Rio de Janeiro dão a base para a compreensão da festa como uma ação 

reativa a estas transformações. 

No período de 1850 a 1930, há uma interpenetração e distinção do carnaval em dois momentos 

que vão praticamente coexistir durante todo esse tempo: até 1902, assiste-se de um lado, o 

carnaval veneziano, burguês, expressão  das tentativas de criar uma festa livre do passado 

colonial, mais integrada aos anseios de internacionalização da elite naquele momento. 

Posteriormente, e até 1930, verifica-se uma desilusão burguesa com os direcionamentos da 

República, recém- implantada, que vai cedendo espaço para o carnaval das camadas populares. 

Desse modo, pode-se dizer que é a cidade oitocentista que, através da Reforma Urbana do início 

do século XX, vai fornecer o palco propício para as manifestações festivas ou não; carnaval, 

comemorações, homenagens, protestos, sendo um espaço catalisador do novo, e gestor de 

conflitos. 

Os anos de 1930 podem ser considerados um marco de uma terceira fase do carnaval carioca, 

com o surgimento das Escolas de Samba, na década de 1920, com a criação da “Deixa Falar”, em 

1928, que irão incorporar elementos das festividades carnavalescas que as precederam. Pode-

se dizer que a “alma” de uma cidade está inscrita em suas formas urbanas e evidenciada em sua 

maior expressão festiva. Os processos de transformação urbana ocorridos na transição do Rio 

colonial para o Rio cosmopolita do início do século XX revelam-se nas próprias modificações 

introduzidas na festa. 

Conforme diz Ortiz (1976), o carnaval figura não só como um momento que se contrapõe ao 

tempo normal como demonstra, no interior da própria festividade, as diferenciações marcadas 

no tempo e no espaço. O autor busca desconstruir a visão dicotômica entre ordem e desordem 

da festividade; à medida que expõe sua heterogeneidade, alterna momentos “quentes” e 

“frios”, momentos de ordem e desordem, a depender da escala sob a qual se encara o 

fenômeno. Valendo-se da proximidade dos trios elétricos na festa baiana, ele descrever como 

“quentes” as áreas que cercam o som, e “frias” as mais afastadas. Porém, esse próprio exemplo 

serve para mostrar que as zonas de ordem e desordem podem ser percebidas em outra escala. 

Quer dizer, as próprias áreas consideradas “frias” têm também regiões quentes, conforme pode 

se observar em qualquer tipo de festividade. As próprias estruturas da sociedade onde se insere 

a festa se relacionam com as manifestações de ordem e desordem. Contudo, as manifestações 

não são reflexos ou inversões diretas da sociedade, essa representação se dá através de 

mecanismos diversificados e sutis.  
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A festa carnavalesca, que revela e exalta as contradições da vida humana, tem seu caráter 

mediador ressaltado em Amaral (Apud, Maia, 1999, p. 196). Surgida como um “local ritual”, 

onde se expressavam as aspirações contraditórias dos dominantes e dominados, conforme 

definição de Ladure (1979), o carnaval tem sua origem na Idade Média europeia. Dessa maneira, 

não caberia caracterizá-lo como uma festa do poder ou uma festa da rebelião, e sim, como 

“locus” da expressão de tensões sociais. Esta definição ajuda a explicar muitas das contradições 

encontradas no carnaval. A festa não deve ser vista como um momento de inversão de papeis, 

e sim como um jogo que acontece em um tempo de descompasso, em um espaço de desrespeito 

onde duas faces se articulam: uma ancorada no real, cheia de rumores e tempestades; e outra 

alada, sugada em direção ao imaginário (CHAPPAZ-WIRTHNER, 1995).  

Sendo assim, “longe de possuir uma ordem (ou desordem) própria, o Carnaval contribui para 

uma encenação da organização social existente, bem como de suas tensões internas” (FERREIRA, 

1999). Essa festa “inventa seu espaço social que, muito embora possa estar determinado, é um 

espaço com suas próprias regras, seguindo sua própria lógica” (DAMATTA, 1990, p.71). É, sem 

dúvidas, uma forma de reproduzir o mundo, mas não de forma direta nem óbvia. Assim, a 

análise da relação do carnaval com a estrutura social tampouco deve ser feita de modo 

automático e unívoco, e sim buscando a relativização dos dados e conceitos. "O Carnaval não é 

um rito de integração ou um rito de subversão; ele é essencialmente ambivalente e apresenta 

simultaneamente os dois aspectos. Somente o contexto no qual ele se desenrola determina o 

polo que o direciona73” (CHAPPAZ-WIRTHNER, 1995, p.51). 

Realizando seus desfiles em um local especialmente construído para sua passagem, as escolas 

de samba e o Sambódromo apresentam um espetáculo único e símbolo do carnaval brasileiro. 

A reunião em alas de grupos de foliões fantasiados, intercalando-se com grandes carros 

alegóricos, buscam contar uma história ou desenvolver um enredo. A comissão de frente, como 

o próprio nome indica, apresenta à plateia a escola que está a desfilar, ao som de um conjunto 

de instrumentos de percussão, a bateria, que acompanha o samba enredo, cantado por todos; 

plateia e componentes. Ainda que haja uma rigorosa organização e controle do desfile e de seu 

desenvolvimento e ritos, as escolas de samba podem creditar o enorme interesse que 

despertam, desde o seu aparecimento, ao fato de conseguirem aglutinar as diversas formas de 

brincar o carnaval, surgidas na segunda metade do século XIX e início do século XX. Fica, de 

antemão, a questão de como teria surgido esta forma de celebração, tão distinta, em sua 

 
73 «Le carnaval n’est pas rite d’integration ou rite de subversion; il est par essence ambivalent et présente 
simultanément les deux aspects; seul le contexte dans lequel il se déroule determine le pôle qui l’emporte.» 
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essência atual, dos carnavais de outras cidades e mesmo países, como também do próprio 

entrudo — a brincadeira característica do carnaval carioca até início do século XIX.   

 

Figura 167: "Querino, Manuel. 'Cucumbis'. A Tarde. Salvador, 04 de julho de 1957 

Pode-se dizer, que o carnaval carioca se caracterizou pela reação às modificações socioespaciais 

dos períodos que estavam inseridos, seja refletindo-as, seja questionando. Há no período pré-

reforma a formação do espírito carioca (PEREIRA, 1992). O “Genius Loci”74 da cidade não estaria 

expresso somente pela paisagem, como uma marca, mas agiria também como uma matriz, 

participando da construção “dos esquemas de percepção, de concepção e de ação — ou seja, 

da cultura — que canalizam, em um certo sentido, a relação de uma sociedade com o espaço e 

com a natureza” (BERQUE, 1998, p.85). Ou, ainda, conforme Vilaça (1998, p. 46), “se há uma 

inter-relação entre o espaço e o social, deve haver efeitos do espaço sobre o social”. Desse 

modo, não se deve “conferir autonomia ao espaço nem cair no seu fetichismo”. 

Brevemente, a história do carnaval carioca pode ser dividida em três partes. A primeira traz o 

entrudo, uma introdução à compreensão do período colonial brasileiro, até 1850, e uma ponte 

importante para entender o período seguinte. A segunda a importação da burguesia carioca de 

 
74 Compreendido como algo construído pela memória coletiva, segundo Harvey (1996). Fazendo parte das instâncias 

políticas que buscam, através da construção de um passado, à formação do imaginário das possibilidades futuras e 
não como uma “alma” inerente a um determinado lugar. Cf. também sobre o assunto Loukali (1997). 
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um carnaval “digno” da cidade que pretendia se integrar a uma visão europeia, entre 1850 e 

1902. E o terceiro momento abrange o período de 1902 a 1930, que marca o crescimento do 

carnaval popular, bem como a legitimação da folia carioca, através da ocupação do espaço 

burguês recém-construído na cidade.  

4.1.1.1. O Entrudo 

No Brasil Colônia, o período que antecedia à Quaresma, era comemorado de forma muito 

diversa do que se entende hoje por carnaval. Já em meados do século XVI registravam-se 

notícias da brincadeira de entrudo no Brasil, através do livro: Denunciações e confissões de 

Pernambuco, 1593-1595, segundo Araújo (1996). Pode-se ter, ainda uma perspectiva da Folia 

de Momo na primeira metade do século XIX, a partir de relato do viajante Ferdinand Denis, 

integrante da Missão Artística Francesa.  

Como todos os povos habitantes dos trópicos, nas épocas de regozijo anual, 
os brasileiros se entregam sem constrangimento a mais viva alegria, e época 
alguma merece mais esta reflexão do que a do Entrudo. [...] Nesse período de 
loucura, um amigo me levou para pagar visita e, desde as primeiras 
saudações, fomos acolhidos por saraivadas de ovos amarelos e verdes, 
impiedosamente lançados em nosso rosto, por todas as jovens e bonitas 
senhoras da família. Fomos então convidados a chegar às sacadas das janelas 
e vimos quantos enchiam as ruas, ou fugindo do projétil, ou à espreita da 
vítima. Ao surgir alguém, era no mesmo instante assaltado de todas as 
direções e, num minuto, inundado por torrentes de água [...]. Nas lojas e atrás 
das portas dos aposentos, homens se escondiam com seringas, avantajadas 
gamelas contendo vários litros d’água, atirando-a sem cessar, 
reciprocamente, visando ao rosto e ao ventre (Apud. Fernandes, 1986, p. 12-
13). 

No Entrudo, do qual participavam praticamente todos os cidadãos do Rio de Janeiro, a 

brincadeira era lambuzar quem passasse por perto, com todo tipo de porcaria: lama, água suja, 

urina e excrementos. Com o tempo, substratos menos escatológicos começaram a ser usados 

como: vinagres, vinhos, farinhas, talcos e perfumes contidos em pequenas esferas de cera, 

conhecidas como limões de cheiro. 75 

Na brincadeira distinguiam-se dois espaços bem diferenciados, o público e o privado, expondo 

a segregação existente na própria sociedade da época. Era possível estabelecer o contato entre 

esses espaços, mas sempre de forma hierárquica. As elites, de dentro de suas casas ou fora, 

poderiam lançar projéteis e líquidos sobre os escravos passantes na rua, mas estes não poderiam 

 
75 Chasteen relata que “the smell of hot wax for the fabrication of limões permeated bourgeois 

houses in the weeks beforehands, and poorer people also made them to peddle on the street 
once the fray got under way” (1996, p. 36). 
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jamais revidar, apenas sorrir. No entanto, batalhas entre negros e empregados do pequeno 

comércio ditavam a ambiência do espaço público.  

O Entrudo acabava servindo, inclusive, para o estabelecimento de relações matrimoniais de 

interesse das famílias, entre rapazes e moças de mesmo nível social. Incentivadas a participar 

das “molhaças”, as moças dos sobrados senhoriais, e mesmo das casas térreas de gente miúda, 

vigiadas e cerceadas na vida cotidiana, aproveitavam-se desse relaxamento carnavalesco. A 

festividade contribuía, então, para a reafirmação de laços de parentesco e de interesses 

comerciais, reforçando a segregação e a estratificação social.  

 

Figura 168: Entrudo na Rua do Ouvidor, 1884. Fonte: Rio Antigo 

O Entrudo realizado nas ruas tendia, assim, a reproduzir e reforçar as regras e estruturas 

vigentes no espaço público, o que, pela diversidade étnica e social convivendo em um mesmo 

espaço, acabava gerando conflitos e tensões. No interior das casas, as famílias brincavam, 

respeitando a diferenciação de nível econômico e social, utilizando dispositivos sofisticados para 

lançar seus limões e laranjas de cheiro, enquanto nas ruas, negros, pobres, ambulantes, 

prostitutas e moleques molhavam-se e sujavam-se com polvilhos, pós de barro, água dos 
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chafarizes e sarjetas, ou alguns dos limões de cheiro não estourados ou roubados das casas 

senhoriais (ARAÚJO, 1996). 

Marcado pela agressividade aparente, o Entrudo de rua, segundo Karasch (1987), seria uma 

espécie de “método socialmente sancionado de liberação de tensões e agressões sem desafios 

às estruturas sociais na cidade76” (p. 250). Sustentada até quase metade do século XIX, a 

brincadeira se manteve praticamente imutável; por quase três séculos as ruas estreitas e 

insalubres da cidade do Rio de Janeiro e as casas nobres que as ladeavam iriam presenciar e 

servir de palco a um carnaval que refletia, em muitas de suas características, o entrudo 

português, do qual se originou (QUEIROZ, 1992). A partir da segunda metade do século XIX essa 

situação seria transformada pelo desejo de universalizar o Carnaval carioca, o que acabaria por 

gerar, dado seu contexto particular, uma folia absolutamente única.  

4.1.2. O Carnaval das elites 

As transformações do Brasil, em 1840, iam além da mudança de status de Colônia para Império, 

existia uma intenção de promover reformas burguesas inspiradas no que ocorria no mundo. 

Deste modo, o Carnaval já não poderia mais ser representado pelo Entrudo, que não combinava 

com aquela “gente de bem”. A elite da “Belle Époque”, inspirada nos modelos parisienses 

pretendia expurgar os costumes grosseiros e vulgares, principalmente aqueles associados por 

eles a heranças negras, portuguesas e indígenas, segundo afirma Soihet (1998).  

 

Figura 169: Desfile N. S. Do Rosário, Século XIX. Fonte: Desconhecido 

Referenciando-se, ou mesmo copiando diretamente o que se fazia na Europa, a burguesia 

importou os bailes de máscaras. O primeiro baile aconteceu em 22 de janeiro de 1840, e, dado 

o sucesso, repetiu-se em 20 de fevereiro, disseminando-se cada vez mais, segundo Moraes 

 
76 “a socially sanctioned method of releasing tensions and aggressions without challenging the 
social structures in the city”. 
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(1987). Ainda segundo o autor, as famílias não eram a principal frequência dos bailes, uma vez 

que “naquele tempo elas não se misturavam com o povo, mas para não perderem o espetáculo, 

iam, curiosas, ocupar os camarotes” (p.31). A polca era o sucesso musical e febre internacional 

no período (CHASTEEN, 1996). 

Contudo, cabe questionar esse caráter popular dos bailes, a partir da descrição de Moraes 

(1987) e da suntuosidade do evento realizado em 1879, no Imperial Teatro D. Pedro II, “que era 

ornamentado com todo o gosto, com grande profusão de estátuas, espelhos, esferas luminosas, 

milhares de bicos de gás, bandeiras, galhardetes [...] orquestra [...] constituída de 40 músicos” 

(p. 31). Ainda segundo a autora, em 1879, “surgiram bailes públicos em todos os 

lugares” reforçando a ideia de bailes privados como ambientes frequentados pela elite, e não 

pelo povo. Porém, a partir de 1890, já se tem relatos do escândalo de famílias distintas que 

dançavam o cancã. E conforme anuncia um jornal de 1896: “bailes públicos só para o zé povinho” 

(MORAES, 1987, p.34).  

Surgem com vigor então, as mascaradas, que seriam os bailes de máscaras que, pouco a pouco, 

vão ganhando as ruas da cidade. A sociedade iria aderindo ao novo carnaval, conhecido como 

Grande Carnaval. Assim denominado em oposição ao “Pequeno Carnaval”, que se referia às 

brincadeiras de grupos de negros e mulatos que aconteciam na parte periférica do centro da 

cidade, marcadas por danças e músicas de origem, sobretudo, africana (QUEIROZ, 1992).  

As festas carnavalescas do período de maior estabilidade política e prosperidade econômica do 

Império, por volta de 1850, podem ser definidas pela saída às ruas de foliões burgueses de 

máscaras e fantasias, antes das danças nos bailes oficiais. Esse passeio e ocupação das ruas pela 

burguesia tem a ver com um momento de transformação da paisagem urbana da área central 

carioca, que começa a se embelezar, consolidando um lindo cenário europeu à lá carioca. As 

ruas de aparência colonial, antes vistas como lugares dos negros escravos, comerciantes pobres, 

trabalhadores humildes, moleques e prostitutas, começam a se transformar, e uma capital, de 

tipologias arquitetônicas elitizadas, com edificações ecléticas  passa paulatinamente a se 

configurar como o lugar, imposto por apropriação, da burguesia.  

O carnaval, aos poucos, vai se afirmando como uma festa marcada pela ocupação dos espaços 

públicos, e que encontra nas ruas e, posteriormente nas avenidas, o palco de exibição de 

fantasias, máscaras e onde se expõem críticas sociais e de costumes, ora controladas, ora não. 

O flanar mundano afrancesado qualifica o novo carnaval de uma nova cidade, deixando o 

“grosseiro” Entrudo de lado. As festas e desfiles negros do período colonial dão lugar a uma folia 

civilizada, polida e europeia, pelo menos no campo de visão dos espaços reformulados do 
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centro, uma vez que, nos rincões da cidade, ainda vive, pulsa e samba um povo, também ávido 

por dias de festejo. Porém, aos poucos, o carnaval popular também vai sendo disciplinado, e 

ignorado pela burguesia. Mas, ainda que essa elite tente “demonizar” a festa popular 

carnavalesca, estratégias para ocupar os espaços vazios deixados pelo burguês, que vai aos 

clubes e bailes, também, vão sendo formuladas. 

4.1.2.1. Os Clubes Carnavalescos da “sociedade” burguesa 

O Correio Mercantil trazia uma crônica de José de Alencar, em 14 de janeiro de 1855, quem 

afirmava a necessidade de ruas mais largas para comportar a realização da manifestação 

carnavalesca: “Uma sociedade criada no ano passado, deve fazer no domingo a sua grande 

promenade pelas ruas da cidade [...] quando se concluir a obra da Rua do Cano [que estava 

sendo alargada], poderemos então imitar [...] as belas tardes de Corso em Roma” (Apud 

MORAES, 1987, p. 44). Não foi somente pela presença da elite que surgiu essa “nova forma de 

brincar o Carnaval”, uma vez que a mesma já participava dos Entrudos, ainda que restritas às 

suas moradias, relacionando-se com as ruas. Tampouco seria para a Elite poder brincar isolada 

do povo, uma vez que os bailes já cumpriam esse papel há mais de uma década e meia.  

Havia uma tentativa, neste Carnaval de 1855, de elitização das festividades através da 

incorporação de novos conceitos burgueses: a expressão das passeatas e, depois, préstitos; e a 

ideia de movimento, complicada se considerada uma ameaça à burguesia na segunda metade 

do século XIX (PEREIRA, 1994). Explicitava-se a diferença do “caos”, da “desordem”, da 

“desorganização” e “confusão”, de que foram impregnadas as folias entrudistas. Agregando ao 

movimento da elite a ideia de “evolução”, “velocidade” e tudo o mais que se contrapunha à 

manifestação popular. Ao longo da segunda metade do século XIX, o Grande Carnaval burguês, 

seja dos Bailes, das Mascaradas, das Grandes Sociedades vai se referenciar nas Saturnálias, das 

bacanais greco-romanas e das festas de loucos da Idade Média europeia, na tentativa de se 

distanciar do “bárbaro e brutal” tipicamente brasileiro de herança colonial portuguesa. Busca-

se no afastamento temporal, formal e referencial a hegemonia desse Carnaval elitizado. 

A burguesia procura ao longo do século XIX impor o seu modelo de carnaval, logrando bastante 

êxito, conforme destaca Pereira (1994) ao descrever a loucura carnavalesca à moda burguesa, 

como “uma elegante regra que todos deveriam aceitar” (p.122). Elementos indispensáveis à 

manutenção da ordem burguesa são incorporados à festa, associando conceitos de 

permissibilidade, inversão temporária de valores, oposição à vida cotidiana, momentos de 

loucura aceitos, e o slogan do Carnaval como “uma festa de todos”. Busca-se uma afirmação da 
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identidade nacional e carioca, a partir de uma ideia de carnaval referenciada em carnavais 

internacionalmente reconhecidos, como os de “Nice, Paris e Roma”.  

 

Figura 170: Desfile das grandes sociedades carnavalescas, c. 1919. Rio de Janeiro, RJ / Acervo IMS 

O Rio de Janeiro se expandiu muito nos últimos 50 anos do século XIX, no entanto, o centro 

antigo não sofreu grandes mudanças em sua forma-aparência. O carnaval, conforme desejado 

pela burguesia, precisaria adaptar seu conceito de passeata e deslocamentos festivos às ainda 

estreitas ruas centrais da cidade colonial. Ainda que o flanar burguês não encontrasse uma 

urbanização carioca, no século XIX, robusta, a folia carnavalesca já procurava reproduzir um 

modelo global. Mesmo com alargamentos de importantes vias como a Rua do Cano, ainda era a 

Rua do Ouvidor que centralizava a festa, como ocorria no restante do ano. Completamente 

ornamentada com estandartes, flâmulas e bandeiras coloridas, iluminada por arcos a gás, 

desfilavam na Ouvidor as Grandes Sociedades, mas também os Cucumbis, os cordões e as 

manifestações populares, que em pouco tempo vão dominar o Rio de Janeiro conhecidas como: 

os “Zé Pereiras” (SOIHET, 1998, p.53). 

Até a abertura da Avenida Central, no início do século XX, essas regiões que aglutinavam o 

carnaval carioca vão manter seu poder simbólico enquanto espaços públicos, para além das 

festividades, funcionando como lugares carregados de significados e afetividades, agregando 

muitos valores aos eventos. 
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A Avenida Rio Branco, com sua arquitetura, suas calçadas e esquinas, é o cenário almejado pela 

elite da época. A arquitetura eclética permite a diferenciação dos prédios pelas possibilidades 

decorativas, valorizando os ornamentos. Os próprios prédios entregam aos transeuntes sua 

destinação, sem necessidade de placas e legendas indicativas. A avenida destina-se à fruição de 

quem por ela transita. Vincula-se ao espaço público a sensação de prazer associada às calçadas. 

E por ocasião das festas populares carnavalescas o espaço público dividia-se entre a elite e as 

classes menos favorecidas, nem sempre de forma consensual, mas por resistências e 

insistências, já que  “o cosmopolitismo singular da capital facilitava as formas de interação social 

no espaço público” (ARAÚJO, 1993, p. 327). O Carnaval popular encontraria na Avenida Central, 

o espaço aglutinador de suas “diferenças”. Tradicionais Cordões, Zé Pereiras, Cucumbis e depois 

os ranchos e os blocos irão, através do eixo da avenida, se incorporar ao carnaval da elite, 

ocupando-a com seus desfiles. A área central, durante um bom tempo foi o espaço de 

convivência do “Grande Carnaval”, de origem burguesa, e do “Pequeno Carnaval”, descendente 

do entrudo, das procissões e das festas “negras”. Aos poucos, a vocação de apropriação das ruas 

e de convívio festivo carnavalesco, vão fazer com que segmentos sociais diversos, facções 

políticas distintas e diferentes etnias se aproximem e componham-se como sujeitos do carnaval 

de rua. 

4.1.3. O POPULAR PEQUENO CARNAVAL 

4.1.3.1. O Carnaval do Pobre: Zé Pereira 

A incorporação das brincadeiras do Entrudo ao desfile, em passeata pelas ruas da cidade, 

associado ao costume de bater bombo e tambores ficou conhecida como Zé Pereira. Surgida no 

Carnaval de 1846, a brincadeira de sair andando pelas ruas e tocando só cresceu,  

caracterizando-se como “o Carnaval do Pobre”, à medida que não existia um rigor ou preparação 

espacial, para se incorporar a passeata bastava “sair à rua com bombos e tambores, uma camisa 

qualquer, uma calça de qualquer espécie e fazer barulho [...] com o tumulto de um ruído que 

nem sequer é música mas proclama a alegria” (MORAES, 1987, p. 43).  

É a incorporação da ideia de deslocamento à brincadeira popular, tendo como resultado um 

desfile “desorganizado”. Ainda que tenham descoberto em tempo similar o carnaval em formato 

de desfile, as elites e as massas o tratam de maneiras distintas. Valorizando só aspectos 

evolucionistas do movimento, as elites se aplicam às novas ciências, como psicologia e 

antropologia, e também as utilizam em seu lazer, seja pelo gosto às corridas de cavalos, ou ao 

carnaval. Já as camadas mais populares acabam reformulando e retomando os velhos costumes 

das procissões católicas e dos cucumbis negros, e, a partir deles, organizam seus desfiles.  
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Figura 171: Zé Pereira no Rio de Janeiro, 1873. Fonte: Ilustração da Revista "O Mosquito" 

4.1.3.2. Os Cucumbis 

Comuns no passado, onde os grupos se apresentavam durante os funerais de reis negros, às 

vezes na época do Entrudo, mas sobretudo na festa do Dia de Reis, os Congos ou Cucumbis 

pareciam estar ligados aos movimentos abolicionistas, em seu ressurgimento no carnaval do 

final do século XIX, por volta de 1880. É da necessidade de adaptação das religiões africanas às 

novas condições político-sociais que os negros escravizados encontravam no Brasil, que, 

conforme Alves et al. (1990), se originam esses cortejos negros.  

Assim como a reinterpretação, segundo seus preceitos, das religiões indígenas foi uma 

alternativa encontrada pelos negros bantos e sudaneses. No entanto, foi dentro do catolicismo 

que uma envolvente alternativa deste sincretismo religioso aparece para os negros africanos, as 

confrarias e irmandades exclusivas para negros, como as de Nossa Senhora do Rosário e de São 

Benedito. Ainda que já tivessem tido contato com o catolicismo, seja em seus países de origem, 

ou nas ilhas do Cabo Verde, onde eram batizados e obrigados, enquanto aguardavam a chegada 

dos navios que os levariam ao Brasil, a decorar orações.  

A incorporação de representações “pagãs” de origem africana às festas de santos padroeiros já 

era incentivada pelos primeiros catequizadores dos negros. Desse modo, em procissões de 
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honra a santos, grupos africanos já eram parte integrante e apresentados como um cortejo real. 

Essas celebrações, que tinham suas bases na religiosidade portuguesa, incorporaram o uso de 

máscaras e cantos negros, inserindo, assim, elementos africanos no catolicismo brasileiro. As 

tradições negras eram expressas e revividas, ainda que indiretamente, nos festejos de congadas 

ou cucumbis, como eram mais conhecidos na cidade do Rio de Janeiro. Os rituais, as 

ancestralidades, os cultos a eles e a seus orixás ditavam o tom desta celebração negra no Brasil.  

 
Figura 172: Visão geral da folia de 1886, em O Mequetrefe. Através dos Cucumbis, setores da população negra se 
faziam presentes no debate sobre a participação dos ex- escravos na sociedade. Fonte: Fundação Biblioteca 
Nacional 

Esse mecanismo de aporte simbólico, reportando e reestabelecendo raízes de forma direta ou 

indiretamente, também pode ser entendido como uma estratégia branca de domínio e controle 

do que é aceito e permitido ou não, ajudando a acalmar os ânimos dos negros escravizados e a 

ausência de sua essência na fé. Existia uma espécie de validação relativa, ao se aceitar aquela 

celebração, mas ao mesmo tempo ficava expresso que era preciso o consentimento das 

autoridades brancas e católicas e a sua legitimação para que ela ocorresse. Isto era observado 

inclusive nas festas dos santos padroeiros dos negros, que passaram a integrar, as quais tinham 

como parte fundamental da ritualista a coroação dos reis do Congo, que conduzidos por danças 

e cantos, simulando embates de espadas, era feita pelas autoridades religiosas. No percurso 

festivo de ida e volta o casal de negros além de homenageado com as honras reais era conduzido 

por negros escravos celebrando aquele momento.  
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Debret deixa o registro, em sua obra “Viagem pitoresca e histórica ao Brasil” (t. 1, v.2, p.220), 

dos desfiles de cortejo processionais de negros nos dias de carnaval, dominado pelo Entrudo, 

durante o período colonial. Descrevendo ali esses grupos como “negros mascarados e 

fantasiados de velhos europeus imitando-lhes muito jeitosamente os gestos, ao cumprimento à 

direita e à esquerda às pessoas instaladas nos balcões, eram escoltados por muitos músicos, 

também de cor e igualmente fantasiados” (Apud Araujo, 1996, p. 143). 

4.1.4.3. Os Cordões 

A presença massiva de negros nas terras brasileiras já era registrada no século XVI.  Conforme 

estimativa do padre Anchieta, em 1584 existiam “três mil negros na Bahia” (MOURA, 1995, 

p.19). Acabavam adotando o catolicismo, imposto, como forma de aproximação com as religiões 

de matrizes africanas, mas também influíram na situação das festas “negras” no Rio de Janeiro 

colonial.  

o calendário cristão num novo ciclo de festas populares, quando nos santos 
católicos seriam encontradas correspondências e identidades associadas aos 
orixás nagôs, homenageados não só em cerimônias privadas, mas, a partir de 
então, com toda exuberância na festa ‘católica’, nas ruas, nas praças, nos 
mercados e mesmo nas igrejas da cidade (MOURA, 1995, p. 35).  

Os costumes portugueses medievais das procissões eram observados na festa de N. S. do 

Rosário, onde as multidões negras festejavam a santa ligada à sua devoção. Contudo, existiam 

variações interessantes desse evento, quando, ao término da liturgia católica de praxe, as 

procissões praticamente compostas de negros partiam pelas ruas, sempre em movimento, e iam 

em direção à casa do Vice-Rei, cantando músicas acompanhadas de instrumentos africanos, 

assistidas pela sociedade colonial. 

A mistura da festa profana com ritos portugueses e as danças do Cucumbis e música do Zé 

Pereira, aos poucos vai dando origem aos cordões. Exemplos disso são, inicialmente, as 

comemorações de N. S. do Rosário, que com o tempo passam a incorporar os Cucumbis. 

Essencialmente uma celebração profana, com cânticos africanos, começa a receber 

intercalações de versos e toadas portugueses e a ocorrer no período de carnaval, incorporando 

a batida do Zé Pereira à dança multirrítmica dos Cucumbis (Chaesteen, 1996). Os cordões 

marcarão de forma singular a folia carnavalesca, com a participação popular, na virada do século 

XIX, contrapondo-se ao carnaval burguês e causando grande impacto na elite da época, 

conforme descrição que Rio (1995) faz do encontro de um cordão, na Rua do Ouvidor, no início 

do século XX: 
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Na turba compacta o alarma correu. O cordão vinha assustador. À frente um 
grupo desenfreado de quatro ou cinco caboclos adolescentes com os sapatos 
desfeitos e grandes arcos pontudos corria abrindo as bocas em berros roucos. 
Depois um negralhão todo de penas, com a face lustrosa como piche, a 
gotejar suor, estendia o braço musculoso e nu sustentando o tacape de ferro. 
Em seguida gargolejava o grupo vestido de vermelho e amarelo com 
lantejoulas d’oiro a chispar no dorso das casacas e grandes cabeleiras de 
cachos, que se confundiam com a epiderme num empastamento 
nauseabundo. Ladeando o bolo, homens em tamancos ou de pés nus iam por 
ali, tropeçando, erguendo archotes, carregando serpentes vivas sem os 
dentes, lagartos enfeitados, jabutis aterradores com grandes gritos roucos (p. 
206).  

O espírito carnavalesco era marcado, assim, por uma mistura de sentimentos atrelados ao 

fascínio e ao terror, passando pela recusa, repulsa, beleza, atração. Havia, no entanto, uma 

organização, conforme relatada, por João do Rio em um conto: “cada cordão tem uma diretoria. 

Para as danças há dois fiscais, dois mestres-sala, um mestre de canto, dois portamachados, um 

achinagu ou homens de frente, vestido ricamente” (RIO, 1995, p. 206). Essa mistura de 

sensações e a espécie de catarse provocada por eles, talvez tenha sido a fórmula para que se 

multiplicassem - “em 1902 formaram-se tantos, que só nesse ano a polícia licenciou 200” 

(MORAES, 1987, p. 103-4). 

4.1.3.4. Os Ranchos 

Com uma trajetória semelhante a dos Cordões, os Ranchos carnavalescos surgiram entre 1872 

e 189677, a partir da ideia do imigrante baiano Hilário Jovino Ferreira de organizar no Rio de 

Janeiro um Rancho dos Reis, conforme era costume em sua terra no dia 6 de janeiro. Assim 

nasce o rancho Rei de Ouros, que diferente da ideia inicial saía durante o carnaval, porque no 

entendimento do seu criador o povo carioca não estava acostumado com seu rancho, mas sim 

com o período de festividades carnavalescas.  

O local dos desfiles inicialmente, conforme descrito por Araújo (no prelo), era a Pedra do Sal e 

dali seguiam para o restante da cidade. 

...atravessavam o Valongo, passavam pelo cemitério local, onde silenciavam 
provisoriamente, desciam a rua Camerino [...] e chegavam ao Largo de São 
Domingos [...], local onde em fins do século XIX e princípios do século XX, o 
carnaval acontecia na cidade velha. Lá se apresentavam na lapinha, 
cuidadosamente montada por Tia Bebiana (após o carnaval o presépio era 
guardado em sua casa). Obrigatoriamente eles passavam nas casas das Tias 
Bebiana e Ciata, que moravam na rua da Alfândega, para reverenciá-las. 
Retribuindo as homenagens, as tias entregavam “ramos benzidos” aos 
desfilantes, como forma de gratidão (p. 132). 

 
77 Existem, dentre os pesquisadores divergências entre as datas. 
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Consolidando-se, aos poucos, como uma forma aprimorada dos cordões, os ranchos foram 

ganhando espaço no Carnaval carioca. Eram compostos pela soma “totêmica de influência negra 

e desfilavam disciplinadamente, como procissões religiosas” (FERNANDES, 1986, p.30). Em 

1908, com o surgimento do cortejo denominado “Corte Egipciana” verifica-se uma verdadeira 

revolução entre os ranchos, a partir de Ameno Resedá78, e se torna um sucesso imediato no 

Carnaval (Efegê, 1965). De 1913 em diante, os ranchos vão deixando seus desfiles nas 

imediações do Morro da Conceição passando a se apresentar no Passeio Público e na Avenida 

Central, às segundas-feiras.  

4.1.4. ESCOLAS DE SAMBAS E BLOCOS 

Durante o século XIX, o Carnaval abandona sua feição desorganizada, vista como caótica-

colonial, e passa a refletir as transformações em curso na estrutura urbana da cidade, 

organizando-se como expressão burguesa, já nas primeiras décadas do século XX. O Entrudo, 

durante três séculos, até metade do século XIX, seria a expressão da ocupação carnavalesca 

desordenada, das ruas da área central.  

A Rua do Ouvidor, em 1888, era conhecida como “pulso do Rio de Janeiro”, de acordo com 

Câmara Cascudo, era o lugar onde as manifestações carnavalescas e políticas se concentravam 

antes de se espalharem pela cidade. Parte da relevância dessa rua perdeu-se com a abertura da 

Avenida Central, que se tornaria o ponto mais atrativo e pomposo e movimentado do Carnaval 

carioca. A partir da abertura da Avenida Central, ela passa a aglutinar “não apenas a vida da 

cidade, mas também a vida de nosso Carnaval”, e o seu traçado explicita “uma linha divisória 

entre dois carnavais” (MORAES, 1987, p.94). O Carnaval, aos moldes da avenida, civiliza-se, 

conforme descreve um cronista da época:  

(...) em Ouvidor, a pilhéria carnavalesca guardou a mesma feição 

carregada, quase brutal, dos outros anos que foi por vezes o motivo de 
protesto da imprensa, foi ainda o apertão, a assuada, a troça aos 
transeuntes, a alegria manifestada pelos guinchos, gritos e recuões de 
que as senhoras, antes de tudo, eram vítimas. Na Avenida houve a 
expansão, mas houve a delicadeza, a galantaria (Apud Moraes, 1987, 
94). 

 
78 O Rancho Ameno Resedá foi muito importante para a história do carnaval, além de muito cortejado 
pelos políticos da época, se torna um modelo para outros ranchos e uma verdadeira escola para carnaval. 
Os desfiles deste Rancho eram organizados em torno de um tema, a cada ciclo carnavalesco e seus 
instrumentistas de choro tocavam seus oficleides, bombardinos, bombardões, clarinetes, tubas, 
saxofones, flautas, cavaquinhos, violões, entre outros. Até o ano de 1941, o Rancho Ameno Rosedá 
empolgou os carnavais cariocas soba a batuta de músicos chorões. 
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A ideia de desfilar, de se mostrar no espaço público moderno, era definitivamente o ponto de 

convergência do carnaval à carioca. A malha urbana recém-criada daquele trecho da cidade não 

só atenderia aos anseios cotidianos da elite que se deslocaria por ela, como funcionaria como 

propulsora das manifestações carnavalescas, que ganhariam nela um palco, onde ver e ser visto 

era uma premissa.  

 
Figura 173: Aquarela de Entrudo familiar, no interior de Residência, Rio de Janeiro, 1822. Fonte: Biblioteca Nacional 
da Austrália - Commons 

Tendo que domar e conciliar, desde a fundação da cidade do Rio de Janeiro, uma adversa 

geografia, composta por morros e pântanos, para tornar possível a ocupação e o convívio entre 

“forças contraditórias da ordem e da desordem” (CARVALHO, 1987, p.158). Essas forças 

seguramente contribuíram para a formulação desse espírito irreverente e transgressor 

carnavalesco carioca. As irmandades estabeleciam um ponto de convívio entre o Estado colonial 

e as massas proletárias, formadas por grandes números de escravos e imigrantes. A presença da 

escravidão no interior das casas, os padrões de relacionamento escravo-senhor que aos poucos 

vão sendo corroídas e o predomínio de homens em relação a mulheres (contribuindo para a 

formação de famílias irregulares) inviabilizam a estrita aplicação da lei. Assim, a hierarquia social 

vai se desmoralizando e vão se desenvolvendo “táticas de convivência com a desordem, ou com 

a ordem distinta da prevista”. A lei desmoralizada, contribui para a “mentalidade de 

irreverência, de deboche, de malícia” (CARVALHO, 1987, p. 159). 



295 
 

A partir de meados do século XIX, o carnaval deixa de ser uma grande pândega de influência 

lusitana e começa a assumir características próprias, sobretudo por meio de atitudes da 

burguesia que buscara a europeização e a higienização da folia, criando um centro de 

aglutinação na cidade. Por outro lado, é nesse espaço da fruição para toda população que 

demonstrar-se-á a atração do carioca pelo Carnaval em sua forma mais contundente e 

amplificada, evidenciando o já conhecido jeito debochado e brincalhão de sua população.  

A construção da Avenida Central marca a destruição de antigas moradias e hábitos, e a remoção 

de pessoas da área central, contudo as liberalidades consentidas nos dias de Carnaval 

propiciaram a retomada desse espaço da elite, pelo povo. Trazendo suas brincadeiras da 

periferia para o centro.  Esta apropriação popular e o seu encontro com a elite irá caracterizar o 

novo carnaval. Projetada para que sua arquitetura seja vista, sobretudo em movimento, a 

avenida imprimirá seu próprio ritmo, através da alternância de quarteirões e interseções de ruas 

transversais. Novos jeitos de se relacionar com o espaço serão exigidos e uma nova leitura da 

cidade e seus conceitos também.  

O Carnaval refletirá essas mudanças, buscando recontextualizar e criar formas de divertimento. 

Surge, neste contexto a nova organização de desfiles, não mais procissões religiosas africano-

portuguesas, nem o flanar burguês, mas uma mistura de ambas. Essa forma de desfile se 

relaciona com o contexto urbanístico oitocentista e deve ser lido em movimento, onde se 

participa, mas também se é público observador, com formas superpostas e decorativas. Esta 

configuração dialoga com a extensão e a largura da Avenida Central, influenciada pelos desfiles 

das Sociedades, dos Cordões, dos Ranchos, Blocos e Corso, e vai conformar o carnaval das 

Escolas de Samba e, mais recentemente, dos megablocos da área central da cidade. 

Essas formas de ocupação e apropriação do ambiente público urbano estão diretamente ligadas 

às intensas transformações urbanas ocorridas no centro da capital carioca durante a segunda 

metade do século XIX e início do século XX, que afetaram não só os hábitos cotidianos, como 

mudaram a forma-aparência e conteúdo da cidade, e estão estreitamente relacionadas às 

modificações sofridas pelo carnaval. A inicialmente acanhada cidade do Rio de Janeiro, entre 

1850 e 1930, deixa a feição colonial e o espaço urbano passa a expressar a integração do país à 

economia capitalista global. Refletindo sua condição de capital global, a cidade moderniza 

também o carnaval carioca, recorrendo aos modelos parisienses, no sentido de transmitir o 

refinamento e integração dos ideais burgueses.  
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Contudo, há de se constatar que frente à mistura social propiciada pelos festejos as generosas 

ruas e praças do Rio de Janeiro, que pretendiam valorizar o flanar burguês, por imposição talvez, 

irão acolher um novo carnaval, de cunho mais popular, e até estimulá-lo. Os espaços urbanos 

cariocas, sobretudo os centrais, vão expor uma verdadeira batalha dicotômica por seu domínio; 

de um lado, bailes, as mascaradas e os desfiles de alegorias da burguesia, de outro os cordões, 

blocos, os cucumbis e os ranchos de acento eminentemente popular. A área central vai expor as 

mútuas influências sofridas pelos diferentes “carnavais” que dela desfrutam e irá proporcionar 

o surgimento de uma singular forma de experienciar o carnaval, fruto de múltiplas referências, 

os Desfiles das Escolas de Samba, que marcaram no mundo, o carnaval da cidade e do país. 

Tendo por finalidade agregar adeptos e conformar uma diversidade social, as escolas de samba 

começaram a desfilar pela cidade sem o intuito competitivo. A “Deixa Falar” ficou conhecida 

como a primeira escola de samba da cidade do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. A região central 

da cidade, mais precisamente a Rua Estácio recebia os ensaios da “Escola de Samba”, que assim 

passou a ser chamada por se localizar ao lado da famosa Escola Normal. A partir daí, outras 

agremiações foram se formando: “Cada Ano sai Melhor”, “Estação Primeira” (Mangueira), “Vai 

Como Pode” (Portela), “Vizinha Faladeira” e “Para o Ano sai Melhor”. 

No ano de 1906, uma enorme massa popular, cerca de cem mil pessoas, desfilou pelo grande 

eixo urbano, criado para parecer Paris. A festa de Nossa Senhora da Penha foi responsável pela 

circulação de populares e suas crenças pela avenida, causando grande repercussão nos jornais 

e estranhamento da elite carioca. Originalmente portuguesa, mas já arraigada à cultura popular 

na cidade do Rio de Janeiro, incorporou elementos da tradição africana à sua romaria.  

O jornal O Paiz de 15 de Outubro de 1917, destacava sobre a romaria de Nossa senhora da 

Penha: "promiscuidade absoluta: o samba e o batuque, danças típicas, eram apreciadas por 

pessoas de todas as classes que admiravam o desembaraço e a destreza de nossos patrícios 

numa dança racional tão apreciada até por estrangeiros”. O motivo da numerosa e festiva 

"invasão" popular gerou, ainda, duras críticas das quais destaca-se a do escritor Olavo Bilac em 

outubro de 1906, em uma crônica retirada do Kósmos:  



297 
 

 
Figura 174: Irreverência e humor no desfile carnavalesco pelas ruas da cidade. Carnaval de 1917. Foto: Augusto 
Malta 

[...] vi passar pela avenida Central um carroção atulhado de romeiros da 
Penha: e naquele amplo boulevard esplêndido, sobre o asfalto polido, contra 
a fachada rica dos prédios altos, contra as carruagens e carros que desfilavam, 
o encontro do velho veículo [...] me deu a impressão de um monstruoso 
anacronismo: era a ressurreição da barbárie... (Jornal O PAIZ, 1917). 

Este seria apenas o primeiro evento massivo de apropriação daquele setor urbano pela 

população. A própria festa do carnaval que anteriormente era realizada na Rua do Ouvidor, 

sendo considerada a mais popular da cidade, também foi transferida para a Avenida Central. 

Refletindo a segregação espacial da cidade, a festa manifestava-se sob duas frentes: as 

comemorações festivas da elite carioca com seus tradicionais desfiles dos corsos e nesse local 

realizava-se a Batalha de confetes. Por outro lado, em um dado momento, também se 

derramavam por ali os cordões suburbanos com seus manifestos populares: "Pés espalhados", 

"Rompe e rasga", "Triunfo das ondas do mar", "Rosa de Ouro", entre outros.79 

Os carnavais da cidade, polarizados, eram mais do que foliões fantasiados e aglomerados 

nas ruas ou fazendo trenzinhos em salões de clubes. A festividade refletia a sociedade da 

cidade do Rio de Janeiro e, portanto, expressava sua divisão. Se, por um lado, no período 

que antecedia a Quaresma, os populares, negros, imigrantes e estivadores, vindos de 

 
79 VELLOSO, Mônica P. A cultura das ruas no Rio de Janeiro (1900-1930). Mediações, linguagens e 
espaço. Rio de Janeiro: Edição casa de Rui Barbosa, 2004, p.32. 
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morros e periferias, inspirados em festas profanas, juntavam-se na Praça Onze; evento que 

terminava como todo o carnaval popular, em uma guerra de bisnagas espirrando os mais 

variados líquidos. Por outro, o carnaval de Nice, na França, serviu de grande inspiração para 

a sofisticação do carnaval dos mais abastados da Capital Federal. Charretes eram enfeitadas 

com grandes buquês de de copos-de-leite, ramalhetes de margaridas e pétalas das mais 

variadas espécies e, assim, em perfumados e elegantes corsos a Avenida Central, recém-

inaugurada, era atravessada em um elegante desfile que culminaria em uma Batalha de 

Flores (BUENO, EDUARDO. 2010, p.137)80. 

O samba teria nascido em 1917, na Rua Visconde de Itaúna, número 117, em frente à Praça 

Onze, no centro religioso da baiana Hilária Batista de Almeida (Tia Ciata)81, figura presente 

nos carnavais, que ali se estabelecera desde o século XIX. A partir de 1929, quando  se 

organizaram os primeiros desfiles das escolas de samba na Praça Onze, era obrigatório 

passar o cortejo carnavalesco em frente à residência da Tia Ciata, mesmo após seu 

falecimento, em 1924. Os primeiros desfiles das escolas de samba da cidade do Rio de 

Janeiro não eram organizados e não tinham itinerário definido e nem disputa e premiação, 

o importante era passar pela Praça Onze e botar o bloco na rua, garantindo a diversão dos 

foliões. No entanto, assim que o desfile chegava ao fim a polícia impedia os  passistas de 

chegar até a Avenida Central, e eles eram escoltados e empurrados para cima dos morros 

ou de volta aos cortiços. 

Começou o Carnaval e, de repente, da noite para o dia, usos, costumes e 
pudores tornaram-se antigos, obsoletos, espectrais. (…) Toda a nossa íntima 
estrutura fora tocada, alterada e, eu diria mesmo, substituída. Cabe então a 
pergunta: – e por quê? Eu diria que era a morte, sim, a morte que desfigurava 
a cidade e a tornava irreconhecível (Nelson Rodrigues, em Memórias: A 
menina sem estrela). 

No imaginário dos carnavais, o ano de 1919 ficou marcado como o “maior carnaval de todos”. 

Buscando resgatar a alegria após os difíceis anos assombrados pela Gripe Espanhola, com sérias 

restrições às relações entre pessoas, a festa tomou as ruas na tentativa de espantar toda a 

tristeza. Alguns, como o escritor Ruy Castro, caracterizaram esta celebração como uma revanche 

a toda a tristeza sofrida na cidade do Rio de Janeiro, ou como “a grande desforra contra a peste 

que dizimara a cidade”. Contagiado pela nostalgia de seu amigo Mario Filho (1908-1966), que 

relatava suas experiências entusiasmadas durante a festividade fizeram com que Carlos Heitor 

 
80 BUENO, Eduardo. Avenida Presidente Vargas: um desfile pela história do Brasil / Eduardo Bueno, 
Paula Taitelbaum; fotos de Fernando Bueno e Dudu Contursi – Porto Alegre: Buenas Idéias / Arco 
Arquitetura e Produções, 2010. 
81 A ala das baianas das escolas de samba teria sido criadas em sua homenagem. 
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Cony82, escrevesse na “Folha” de 1996: “Carnaval vai, Carnaval vem, e eu não consigo esquecer 

o Carnaval que não vivi, não era em nascido, o Carnaval de 1919”, tão forte era o caráter 

libertador ou libertário daquele momento histórico. 

Com mais de um milhão de habitantes e sendo a maior cidade da América Latina e uma das 

maiores do mundo, o Rio de Janeiro conheceu em poucos meses dos anos de 1918 e 1919, a sua 

maior crise epidêmica até então, e também a festa mais intensa. Essa contradição, típica de 

dramaturgias elaboradas, se relaciona com o pré-carnaval animado, fruto de um senso de 

finitude da vida, que foi percebido após o terrível período de contágios e mortes da Gripe 

Espanhola. Os preparativos para a folia, em bailes dos principais clubes e blocos pelas ruas da 

capital, tomaram conta dos noticiários. Nem as torrenciais chuvas que antecederam este 

período foram suficientes para tirar o ímpeto do folião de viver intensamente aqueles dias de 

liberdade e incerteza de uma nova onda de contágios. 

Dois fatores contribuíram para que o carnaval de 1919 fosse um momento de catarse coletiva: 

a gripe espanhola83 e o fim da Primeira Guerra Mundial, 1914 – 1918, ainda que o Brasil não 

tenha tido um papel proeminente no conflito, seu término contribuiu para o encerramento de 

um clima de tensão e risco iminente. Conforme descreve o pesquisador e jornalista David Butter: 

“Quando acabou a guerra, teve uma liberação de energia, e o Carnaval se consumou de uma 

forma estrondosa, como se fossem várias tensões represadas estourando”. Descrevendo em 

diversas oportunidades o carnaval como “uma festa que tenta ser alegre para os tristes”, o 

“Gazeta de Notícias”, apresenta uma forte motivação para que, naquela capital coberta por 

escombros e lágrimas de seus mortos, uma intensa farra tenha se realizado 101 anos atrás. 

Nos desfiles das grandes sociedades a doença era o tema preponderante. Os símbolos do 

carnaval, pierrôs, arlequins e colombinas figuravam entre caveiras, caracterizadas como 

“dançarinas espanholas”, nos carros de “Os Fenianos”. Os Democráticos traziam escrito em seu 

carro alegórico em formato de grande xícara, “chá da meia-noite”, que, segundo se dizia, era 

servido aos doentes desenganados visando diminuir e encerrar o seu sofrimento com a doença. 

 
82 Nascido em 1926 e falecido em 2018. 

83 O período que antecedeu o carnaval de 1919 contabilizou aproxmadamente 15 mil mortos na cidade do 

Rio de Janeiro, que acabara de ser assolada pela chegada da gripe espanhola, nos meses de outubro e 
novembro de 1918. A pandemia que acometeu 50% da população mundial e conforme estima a OMS, 
Organização Mundial da Saúde, matou entre 20 e 50 milhões de pessoas no mundo, transformou a antiga 
capital federal em “um vasto hospital”, conforme descreveria “A Gazeta de Notícias”, naquele ano.  
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Figura 175: Carro alegórico dos Democráticos - Xícara do "Chá da Meia-Noite", 8 de março.1919. Foto: Acervo: 
Biblioteca Nacional 

No entanto, conforme conta o escritor Ruy Castro, em seu livro “Metrópole à Beira-Mar” - em 

que busca narrar os fatos da vida na capital carioca dos anos 20, versando sobre a epidemia e 

sobre a folia, em seu prólogo: “Na quarta-feira de cinzas, o Rio despertou convicto de que vivera 

o maior carnaval de sua história”. Em um gesto repleto de simbolismos, o então presidente, 

Delfim Moreira, vice de Alves nas eleições, teria ido experienciar o carnaval nas ruas da cidade, 

escolhendo a Avenida Rio Branco como destino para acompanhar a passagem dos blocos 

carnavalescos. Este ato político, que o retirou de sua residência de verão, naquele momento 

tinha enorme poder de sensibilização do povo. Delfim seria o “primeiro chefe de estado que tem 

esse gesto, vindo ver como o povo se diverte”, diz Castro. 

As evidências do gigantismo da festa não ficaram somente nas narrativas entusiasmadas 

daqueles que vivenciaram ou escutaram estes relatos. A quarta-feira de cinzas foi marcada pelos 

depósitos de serpentinas abarrotados e as vendas por parte dos trapeiros (catadores) for 

igualmente satisfatória, descrito em nota no jornal A Noite. Aquela arrecadação de serpentinas 

jogadas nas ruas, mais do que contabilizando os beijos trocados durante as festas, davam o 

gigantismo da festa por só poder se comparar com os números obtidos no primeiro carnaval 

depois da guerra. Os proprietários dos depósitos abarrotados “da porta ao teto”, só lamentavam 
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não ter mais espaço para armazenar aquela quantidade de produto. As Batalhas de serpentinas 

e confetes deixaram para trás aproximadamente 40 toneladas84 nas ruas do Rio. 

Em referência aos tempos de isolamento social e poucas perspectivas de contato físico, o 

jornalista Júlio Silva fundaria o “Bloco do Eu Sozinho” que se repetiria por 53 carnavais, sem a 

permissão de adesão de membros ou abraços e qualquer contato físico direto, algo que parece 

atual dadas às projeções para o carnaval de 2021, se houver. Além disso, neste mesmo ano de 

1918, surgiria o “Cordão do Bola Preta”, único remanescente dos cordões carnavalescos do Rio 

e do Brasil. 

 
Figura 176: O jornalista Júlio Silva, com seu "Bloco do Eu Sozinho". Foto: Desconhecido. 

Fundado em 1918, por um grupo de 18 amigos boêmios, composto por: Álvaro Gomes de 

Oliveira; Francisco Brício Filho, o Chico Brício;  Eugênio Ferreira; João Torres e os três irmãos 

Oliveira Roxo, Jair, Joel e Arquimedes, o grupo tinha como símbolo um barril de chope com 18 

torneiras, mesmo número de fundadores do cordão. Considerado o mais antigo cordão da 

cidade do Rio de Janeiro em atividade, o bloco tornou-se o principal ícone do carnaval de rua 

carioca, tendo, em 2012, arrastado cerca de 2,5 milhões de foliões pelo centro histórico na 

manhã de sábado. O bloco foi nomeado por Álvaro Gomes, conhecido como Caveirinha, 

conforme relato à GloboNews, por Pedro Ernesto, atual presidente, em decorrência da 

vestimenta de uma encantadora mulher. 

 

 
84 Vale o referencial de que, no ano de 2020, contando com três milhões de pessoas na festa, a 
prefeitura do Rio recolheu aproximadamente 75 toneladas de detritos em geral, não somente papeis. 
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“Era dezembro de 1918 e eles estavam tomando umas bebidas – os 18 
boêmios – quando passa uma mulher linda com um vestido branco com bolas 
pretas. O nosso fundador, Álvaro Gomes de Oliveira, se apaixonou por essa 
mulher e foi atrás. E eles gritaram: taí o nosso nome! (...). E aí surgiu o Bola 
Preta. Eles nem imaginavam que o Bola Preta ia tomar a proporção que 
tomou. (CARNAVAL de rua do Rio de Janeiro nasceu no Centro e agora ocupa 
toda a cidade. GloboNews, Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2015). 

 

Figura 177: Primeiro desfile do Cordão do Bola Preta, 1919. Foto: Acervo/Cordão da Bola Preta 

O Bloco “Cordão do Bola Preta” foi considerado, em 2007, patrimônio imaterial da cidade85 e 

recebeu, em 2013, através de seu presidente Pedro Ernesto Marinho, das mãos de Washington 

Fajardo, Presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, uma placa que o identifica 

como o bloco mais antigo da cidade do Rio de Janeiro e também do Brasil, passando a ocupar 

um lugar  na história e memória do patrimônio cultural carioca.  

Disputando o título de maior bloco carnavalesco, que arrasta multidões e figura inclusive no 

Livro dos Recordes Internacional, com o “Galo da Madrugada”, de Recife, o Bola saiu pela 

primeira vez em desfile em 13 de dezembro de 1918. O mais antigo bloco de rua da cidade do 

Rio de Janeiro, fundado oficialmente na Rua da Glória nº88, foi concebido entre chopes e 

conversas no Bar Nacional, que funcionava na Galeria Cruzeiro (atual edifício Avenida Central, 

na Avenida Rio Branco). Com nome original de “Só Se Bebe Água”, em uma ironia a única bebida 

que não consumiam quando estavam reunidos, logo depois adquiriu o seu nome atual. O Bola 

 
85 A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro declara Patrimônio Cultural o Cordão da Bola Preta, através 

do Decreto nº 27594 de 14 de fevereiro de 2007 – DOM de 15/02/2007. 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4368015/4108318/07DECRETO27594CordaodaBolaPreta.pdf
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Preta tem sua sede atual, localizada na Avenida Treze de Maio, tendo sido comprada por 

Francisco Carlos Brício, em 1950, muitas vezes seu presidente. 

Tendo celebrado em 2018 seu centenário, o cordão nasceu de forma despretensiosa, após uma 

dissidência de um grupo de associados do tradicional Clube dos Democráticos, liderada por 

Caveirinha e Chico Brício, em 1917. Hoje atrai cidadãos de diversas partes do Brasil, tornando-

se um “produto turístico” da cidade, além de concentrar muitos artistas famosos, como: a atriz 

Leandra Leal, porta-estandarte do bloco e a cantora Maria Rita, madrinha. E tem em suas cores 

preto e branca, o uniforme oficial, de livre composição popular, desde que possua bolinhas 

pretas. Sua marchinha mais conhecida é a “Marchinha do Cordão do Bola Preta” composta por 

Nelson Barbosa e Vicente Paiva. Considerada o hino da agremiação e, também, um dos símbolos 

musicais do carnaval carioca, trazendo os versos: “Quem não chora não mama/ segura, meu 

bem, a chupeta/ lugar quente é na cama/ ou então no Bola Preta”. 

Dentre os muitos blocos que desfilaram no ano de 1919, alguns que já existiam há décadas, não 

sobreviveram ao passar do século XX. Este definitivamente não é o caso do “Cordão do Bola 

Preta” que em pleno século XXI arrasta multidões de foliões animados nos sábados de carnaval 

pelas ruas do centro histórico, revivendo as marchinhas que compõem a sua história e 

construindo, ele também, a própria história do Rio de Janeiro. Milhares de pessoas se espalham 

pela cidade para vivenciar o ambiente urbano sob a ótica festiva. As edificações e vias são 

apropriadas pela população circulante nos espaços, estabelecendo diálogos diferenciados. 

Muitos são os foliões que utilizam as calçadas e escadarias, ou mesmo as sacadas e janelas dos 

prédios como arquibancada para assistir e se inserir no evento.  

Abrindo a folia do carnaval carioca, seus desfiles sempre ocorreriam na Avenida Rio Branco. 

Somente em 2016, em função das obras de implantação da rede de veículos leves sobre trilhos 

(VLT Carioca), foram transferidos para a Avenida Primeiro de Março. O tradicional trajeto do 

Cordão do Bola Preta tem como área de concentração a Cinelândia, ao lado do Theatro 

Municipal, espremendo seus membros pelas ruas centrais, a partir de sua saída até a Praça 

Tiradentes. Composta por Vicente Paiva, a marchinha mais conhecida da agremiação e 

considerada seu hino abre os desfiles, que são encerrados com a famosa "Cidade Maravilhosa".  

Um dos nomes que entrariam para a história não só do bloco, como também do carnaval carioca, 

seria de um de seus fundadores, Álvaro Gomes de Oliveira, que ficou conhecido como 

Caveirinha, a partir de uma inusitada e irreverente história, típica das charges dos jornais dos 

tempos de Gripe Espanhola. Segundo relata o presidente do Cordão do Bola Preta, Pedro 
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Ernesto Marinho, Álvaro teria sumido, o que levou muitos a pensar que ele teria sido uma das 

vítimas fatais da pandemia. “Um belo dia ele reapareceu no grupo, mas muito magro, pele e 

osso, e aí logo alguém mandou o apelido para cima dele: Caveirinha. Ele foi um dos 

sobreviventes da gripe espanhola”. Pedro ainda relata que Caveirinha era muito comunicativo e 

dizia que o carnaval de 1919 não só havia sido histórico como também impressionante, pela 

vontade de curtir a vida com que o povo ocupou as ruas, deixando as regras de lado por alguns 

dias. “Foi tipo assim: ninguém é de ninguém. Não houve limite, o couro comeu. O excesso de 

rigores que existia antes foi quebrado totalmente”. 

 

Figura 178: Carros puxados por Burro, Carnaval sem data exata - Cordão do Bola Preta. Foto: Acervo Maurício 
Meireles 

 

Figura 179: Entrega da Placa que consagra o Cordão do Bola Preta enquanto Patrimônio Cultural Carioca, durante 
o desfile do Bloco no sábado de carnaval, 2013. Foto: Desconhecido. 
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Uma verdadeira proliferação de manifestações carnavalescas ocorria, até o início do século XX - 

“sociedades”, “blocos”, “ranchos”, “cordões” ou “grupos”. No entanto, é por meio da imprensa 

que uma divisão se estabelece, colocando, de um lado, um carnaval considerado “civilizado”, 

ligado aos “ranchos”, e de outro os considerados “primitivos”, iniciando daí, talvez, um processo 

de setorização também social, não só pelas músicas que os caracterizavam.  

De alguma forma, a massificação destas informações pode ter contribuído para um paulatino 

esvaziamento de um em prol do outro. Os cordões apresentavam uma música de raiz negra, 

atrelada às batucadas, enquanto os ranchos traziam cantigas, modinhas e todo tipo de música 

que agradasse à burguesia da época. Nesse sentido,  o cordão do Bola Preta passaria por um 

processo de resistência para garantir um carnaval mais livre à população carioca, que a essa 

altura, após 20 anos de repressão, investidas turísticas pela interiorização, crescente violência 

na cidade do Rio, tinha uma população ávida por curtir as ruas de forma menos burocratizada e 

institucionalizada. Resgatando, talvez uma despretensão que fez do bloco um grande fenômeno 

de adesão aos sábados de carnaval, sem exigir uma fidelização e um compromisso ao longo do 

ano. Era assumir o compromisso de curtir ao máximo a festa da multidão por um dia. 

 

Figura 180: Cordão do Bola Preta - Theatro Municipal tapumado ao fundo 2013. Foto: Acervo O Globo 
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Figura 181: Cordão do Bola Preta - Desfile pela Avenida Rio Branco separação por grades entre as edificações e a 
população, 2013. Foto: Acervo O Globo 

Em 1930, o carnaval da cidade ganhou status oficial e dois anos depois, com o auxílio do 

prefeito Pedro Ernesto, em parceria com o Touring, uma comissão executiva foi nomeada 

para elaborar e programar oficialmente a festa. 

É hoje, finalmente, que se realizará na praça 11 de junho o importante 
certame que toda a cidade aprecia e que constitui uma das notas mais 
características do nosso carnaval: o Samba do Morro. As Escolas de 
Samba, admiráveis redutos carnavalescos, onde a nossa gente dá toda a 
vibração aos sentimentos de canção popular, vão desfilar perante uma 
comissão de julgamento que decidirá quais o campeão e o vice-campeão 
da cidade (Jornal do Brasil, 1933).  

Em 1935, a Prefeitura da cidade começou a oferecer uma subvenção regular aos grupos das 

escolas de samba do Rio de Janeiro e os desfiles passaram a fazer parte do carnaval oficial 

da cidade; nenhum governante parecia ter dúvida do potencial turístico envolvido na 

festividade. A Avenida Central vai se abrindo em dias festivos ao carnaval e consolida-se 

não apenas como um espaço de desfile das elites, mas vai se democratizando aos poucos. 

Mesmo assim, a festa dos populares, que antes estava concentrada na Praça Onze, 

posteriormente direcionou-se à Presidente Vargas e ao Sambódromo, talvez por 

historicamente não se sentirem tão benquistos no espaço da elite carioca que a Avenida 

Central representava. 
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O carnaval representava a alegria, exposta em danças e cantos, manifestava mais do que uma 

simples celebração. Protagonizava uma inversão temporária (quatro dias) da ordem 

preestabelecida e segregatória, colocando abaixo as barreiras invisíveis ou impostas às 

diversidades sociais. O espaço urbano, neste momento, dimensionava-se para receber e 

legitimar a interação entre as diferentes camadas sociais. Levando em consideração que a 

construção da Avenida Central fora pensada como um espaço de domínio elitista republicano, 

o período do carnaval simbolizaria uma tomada popular do espaço urbano. Era, ainda, uma 

flexão à cultura dos pobres, e nesta época do ano este espaço democratizava-se e, por 

supremacias numéricas, absorvia as massas populares. A marchinha carnavalesca de 1899, 

composta por Chiquinha Gonzaga para o Cordão Rosa de Ouro dizia: "Ô abra-alas, que eu quero 

passar/ Eu sou da lira/ Não posso negar." 

Ainda assim, o carnaval figurava como uma festa de reivindicações e exposição de críticas em 

tom de humor. Muitos carros alegóricos eram confeccionados e acabavam proibidos de circular 

pela polícia, por apresentarem conteúdo difamatório à imagem das autoridades. A presença 

popular nas ruas, conquistada aos poucos, mesmo no Carnaval, acabou sendo perseguida pelas 

autoridades e inúmeros conflitos de pequeno porte se desencadeavam nestes momentos. 

Mesmo tendo o conhecimento da participação fundamental das tradições indígenas e africanas 

para a constituição desta festa popular, seja pelas vestimentas e rituais, seja pela memória 

corporal e muscular, em 1901, o desfile de índios foi proibido pelo delegado de polícia. Essa 

participação na composição cultural da festa foi destacada por Lima Barreto em 1956: "Eram 

restos de danças guerreiras ou religião dos selvagens de onde a maioria deles provinha, que o 

tempo e outras influências tinham transformado em palhaçada carnavalesca."86. 

A exibição daquela tribo pelas modernas ruas de nossa cidade deporia contra 
a nossa proclamada civilização. Pena S. Exma. que uma cidade que possui 
binóculo, cinematógrafo, automóveis e tantas outras expressões 
incontestáveis de progresso e adiantamento não possa suportar este 
espetáculo atrasado (Revista Fon-Fon! 23 de janeiro de 1909). 

4.1.4.1. Avenida Presidente Vargas  

A história da Avenida Rio Branco passa por uma transformação radical, representada pela 

construção da Avenida Presidente Vargas e a ruptura que isso causa na compreensão da 

continuidade do eixo preexistente. Há no Rio de Janeiro um corte estabelecido pela construção 

do novo eixo do Estado Novo, e a setorização funcional da Avenida Rio Branco, tendo as quadras 

mais próximas à Praça Mauá um direcionamento mais comercial de exportação e bancário, tem 

 
86 BARRETO, A. H. Lima. Histórias e sonhos, 1956, pp.79 e 80. 
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a sua conexão espacial seccionada pelo novo eixo que começa a ser construído em 19 de abril 

de 1941.  

 
Figura 182: Carnaval na Avenida Central, (Kósmos, revista artística, científica e literária, Ano IV, número 2, Fevereiro 
de 1907, Rio de Janeiro). 1907. Foto: Augusto Malta 

 
Figura 183: A multidão na Avenida Rio Branco durante os dias de carnaval, c. 1914. Foto: Augusto Malta 
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Figura 184: Avenida Presidente Vargas pós-construção de seu traçado. Foto: Desconhecido. 

 
Figura 185: Desfile após desembarque dos últimos pracinhas, 1945. Foto: Acervo O Globo. 

 
Figura 186: Desfile das Forças Amadas, Avenida Presidente Vargas, comemoração 7 de setembro 1944 ou 45. Foto: 
Acervo O Globo. 
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Figura 187: Preparativos para o Carnaval. Decoração da Avenida Presidente Vargas, Centro do Rio de Janeiro, 1970.  
Fundo Correio da Manhã. Foto: Acervo Biblioteca Nacional 

 
Figura 188: Carnaval na Presidente Vargas, em 1976. Foto: Acervo O Globo 

 
Figura 189: Desfile do Império Serrano, na Avenida Presidente Vargas, 1973. Foto: Rubens Seixas (Acervo O Globo) 

As duas avenidas, aos poucos, foram convivendo e compartilhando as manifestações civis, 

políticas e militares da cidade. Os espaços eram escolhidos de acordo com o foco de interesse 

do movimento e a partir das necessidades maiores ou menores de concentração. No entanto, 

cada vez mais a Cinelândia pelo seu caráter institucional e sua praça, e a Candelária pelo poder 

simbólico e localização no encontro dos grandes eixos iam firmando-se como áreas 

congregadoras e dispersoras de massas. As marchas militares começavam na Presidente Vargas 
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e estendiam-se até a Avenida Rio Branco, ou vice-versa, seja através das colunas do desfile 

militar, seja pela movimentação presidencial.  

O carnaval aos poucos ganhou seu espaço no novo eixo, mas setorizou-se: grandes escolas 

desfilavam na Avenida Presidente Vargas onde se armavam palcos nas pistas laterais, enquanto 

na Avenida Rio Branco desfilavam as pequenas escolas e os blocos carnavalescos. Ao mesmo 

tempo em que o carnaval dos corsos das elites entrava em decadência e não se ouvia mais falar 

em batalha de flores, as festas carnavalescas do povo ganhavam cada vez mais adeptos, e pela 

cidade espalhavam-se enfeites sofisticados. No ano de 1941, a Praça Onze, surpreendendo a 

todos os sambistas, começou a ser destruída para a abertura da Avenida Presidente Vargas, mas 

nem os buracos e escombros foram capazes de frear os festejos populares que seguiram alheios 

às obras, e em 1942 o desfile ocorreu novamente sob o espaço considerado o berço do samba. 

No período da Segunda Guerra Mundial a verba para o desfile das escolas de samba foi cortada 

pela Prefeitura, mas em 1945 as festividades retomaram e em 1946 foram oficialmente 

transferidas para a Avenida Presidente Vargas (em um primeiro momento em frente à escola 

Rivadávia Correa e posteriormente, aproximando-se de suas origens, se desloca para a 

proximidade da Cidade Nova), tendo sido a sua largura essencial para desenvolvimento dos 

carros alegóricos, cada vez maiores, e para a construção de arquibancadas temporárias, fazendo 

do desfile um espetáculo à parte e visto sob outros ângulos.  

Em 1975, devido à construção do metrô o desfile transferiu-se para a Avenida Presidente 

Antônio Carlos, mas logo retornou a Vargas. E em 1984 foi inaugurado o Sambódromo, voltando, 

assim, as escolas de samba a desfilar onde um dia morou Tia Ciata. Neste meio tempo, os blocos 

fortaleciam cada vez mais as suas tradições e a festa na Avenida Rio Branco, totalmente 

enfeitada, crescia e ganhava multidões. 

O Carnaval, oriundo da cultura negra, que se popularizou na cidade e foi elitizado na Avenida 

Central, sob influências dos sofisticados carnavais de Nice na França, vem novamente sendo 

reconquistado e devolvido às massas, apresentando-se cada vez mais democrático. A Marquês 

de Sapucaí, com suas arquibancadas em concreto armado, no cotidiano da cidade, recebe as 

elites para assistir aos festejos populares do carnaval, em contornos e cores através dos desfiles 

das escolas de samba. O Sambódromo consolidou-se como uma via de circulação popular em 

dias festivos, onde o povo organizado em comunidades do samba entra livremente e as elites 

devem pagar para acompanhar ou participar do espetáculo dos mais pobres.  
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4.1.5. PARALELOS TEÓRICOS: CARNAVAL DE ONTEM E DE HOJE 

O estudo das festividades carnavalescas do final do século XIX e início do XX permite refletir 

sobre os ritos das manifestações de protestos políticos e ou marchas culturais observadas ainda 

hoje, no século XXI. De um lado, o percurso, tendo como pontos referenciais, o local de 

encontro, normalmente uma Igreja e o poder religioso representado por ela; no caso da área 

central carioca das grandes manifestações, a Candelária, e culminando em uma casa 

representativa do poder político, como a Câmara, Alerj e outros. Essa memória pode estar 

relacionada à coroação do cucumbi ou à procissão dos cordões, mas certamente há um 

arraigamento afetivo e a constituição de uma memória simbólica.  

O caráter festivo, de marcha com músicas, gritos e danças, simulando batalhas, por vezes 

também revela similaridades temporais. A descrição dos cordões carnavalescos tradicionais do 

início do século XX, com jovens à frente, caracterizado por Rio (1995) como grupo desenfreado  

e munidos com grandes arcos pontiagudos, berrando roucos, seguidos de uma multidão, muitos 

de verde e amarelo, muito se aproxima da aparência das manifestações sociais de protestos 

observadas atualmente. Manifestações sociais, ainda hoje, são catarses coletivas e o ambiente 

público urbano, um espaço que deve acolhê-las, desde que não ofereçam riscos aos demais 

usuários da cidade. É possível? 

Nos carnavais atuais, o arremessar de latas de cerveja, xixi, gelo e água teria alguma relação 

explícita com os Entrudos coloniais? E o que dizer dos confrontos entre manifestantes e policiais, 

onde se joga no adversário tudo o que se vê pela frente e está disposto nas ruas? A semelhança 

com o Entrudo vai além do atirar objetos e pode ser observada, inclusive, na repressão, por 

vezes hostil, da polícia, que é aceita como política de segurança pública para garantir a ordem; 

e se há por parte dos manifestantes uma ação ou reação esta é tratada como vandalismo, 

criminalidade. A relação com o entrudo, em que a elite poderia atirar coisas livremente nos 

escravos, que não poderiam revidar, pode ser estabelecida? Entendendo-se que o carnaval é 

um momento de permissividade social, pode-se compreendê-lo, e mesmo às manifestações de 

protesto, também como frutos dessa construção temporal, espacial e social.  

Nestes anos de 2020, vivendo outra pandemia, desta vez do Corona vírus, as pessoas reclusas 

em suas residências, à espera de uma vacina para retomar às ruas e ao contato em sociedade, 

têm escutado falar em um “novo normal”, mas represam uma vontade de voltar aos tempos de 

concentrações carnavalescas em breve. Nas redes sociais, diversos eventos, como o “Carnaval 

de novo quando tudo isso passar”, já reúnem milhares de interessados.  
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De qualquer forma, a Escola de Samba GRES. Unidos do Viradouro, atual campeã do carnaval 

carioca já pretende reafirmar e rememorar essa história de 1919, estabelecendo uma ponte com 

o agora. Inspirado na marchinha dos Democráticos que embalou a festa pós-pandemia da gripe 

espanhola, o enredo da escola de Niterói tem como título: "Não há tristeza que possa suportar 

tanta alegria". A pretensão não só é reviver o deleite do século passado, mas, sobretudo, os 

carnavalescos Tarcísio Zanon e Marcus Ferreira emitem uma poderosa mensagem de esperança: 

“carnaval é um grande remédio para a tristeza que estamos vivendo”. 

 

Figura 190: Logotipo do Enredo da Unidos do Viradouro, carnaval 2021. Foto: Divulgação Unidos do Viradouro. 

Desta maneira, fica a pergunta se, após o período de isolamento social, de confinamento 

residencial, intensos acontecimentos políticos e protestos sociais, vamos ter uma nova catarse 

coletiva tão intensa como a vivida cerca de cem anos atrás? O que se tem no momento são os 

médicos de todo o mundo em busca das comprovações não mais da eficiência das vacinas, mas 

de sua necessidade de periodização, e estabelecendo procedimentos para lidar com a doença, 
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estímulo e verificação de vacinação, para conter o contágio e reduzir mortes; há uma onda 

crescente do movimento antivacina, no mundo, gerando por si só uma contradição; e intensas 

incertezas sobre quando será seguro, novamente, aglomerar-se em espaços públicos, sem ser 

infrator ou mesmo irresponsável.  

Ainda que o momento peça cautela, o que se tem é a certeza de que a ansiedade para curtir, 

interagir e se reapropriar dos espaços públicos é imensa. Afastadas, talvez, as pessoas estejam 

se dando conta de que é o conjunto de elementos físicos, simbólicos e subjetivos, relacionais, 

temporais e emocionais que fazem dos momentos de apropriação em massa das cidades, 

únicos. Onde não só caminham por todos, como se movem na mesma direção e pelos mesmos 

impulsos, muitas vezes. Há um poder das massas, por vezes incontrolável, que as faz depredar 

ou abraçar um bem, entregue ao instante, ao subconsciente que precisa ser compreendido e 

disseminado. Todo o poder se não trabalhado pode apresentar mais ônus do que vantagens. 

Parando para pensar, no século XX o mundo sofreu com outras duas grandes pandemias, a Gripe 

Asiática, em 1957, a Gripe de Hong Kong, em 1968. E agora, no século XXI, com o vírus influenza 

do tipo A, em 2009; e com o Sars-Cov, em fins de 2019. Há uma sensação de finitude pairando 

no ar, que somada a necessidade de celebrar a superação destas ameaças ao mundo. Tal qual 

fez Carmen Miranda, que, inspirada no carnaval de 1919, teria gravado duas décadas depois da 

festa a música de Assis Valente “E o mundo não se acabou”.  

Pensei que o mundo ia se acabar / E fui tratando de me despedir / E 
sem demora fui tratando / De aproveitar / Beijei a boca / De quem não 
devia / Peguei na mão / De quem não conhecia / Dancei um samba / 
Em traje de maiô / E o tal do mundo / Não se acabou. 

Nos últimos anos, devido à enorme proporção dos eventos, enquanto medida de salvaguarda 

as autoridades municipais do Rio de Janeiro, junto às direções das edificações patrimoniais e à 

Secretaria de Conservação Patrimonial, têm cercado estes monumentos visando proteger os 

bens culturais edificados. As avenidas e ruas passaram a ser vistas não como áreas de vivências, 

mesmo que festivas, mas enquanto vias de circulação de motorizados ou pessoas, ou mesmo 

ameaças em potencial às estruturas urbanas. As edificações foram bloqueadas com grades ou 

tapumes provisórios e as calçadas separadas das caixas de rolamento também por divisórias. 

Perdeu-se o contato direto, físico entre a população e o bem histórico patrimonial. A justificativa 

de que, em dias de folia, as edificações acabavam danificadas, depredadas por urina ou pinturas 

se sobrepõe ao potencial de propagação do caráter simbólico e da educação patrimonial. 
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4.2. BLOCOS CARNAVALESCOS RECENTES E PATRIMÔNIO CULTURAL: 

FESTIVIDADES E CERCAMENTOS 

4.2.1. Carnaval 2018: euforia, danos e planejamento. 

Segundo dados da Riotur, o carnaval da cidade do Rio de Janeiro em 2018 reuniu cerca de 6 

milhões de foliões pelas ruas, distribuídos nos mais de 473 blocos autorizados a desfilarem nas 

diversas regiões. Porém, a euforia proporcionada pela celebração em ambiente urbano deixou 

um rastro de caos, com toneladas de lixo, depredações a equipamentos urbanos e empresas de 

mobilidade, transportes, e bancárias, bem como furtos e roubos, e inclusive arrastões (como em 

Ipanema). Esta situação sinalizou um alerta às entidades responsáveis pela administração dos 

festejos. De acordo com o presidente da Riotur, Marcelo Alves: “Chegamos ao limite. Limite de 

desfiles, limite de estrutura, limite de realmente avaliações. Então, a palavra do próximo ano é 

rigor”. Contudo, nos dias de folia, tanto o prefeito da cidade, Marcelo Crivella estava fora da 

cidade, na Europa, quanto o governador Luís Fernando Pezão, a 80 quilômetros da capital, em 

sua casa em Piraí. Ambos disseram que à distância foi possível acompanhar e auxiliar para no 

andamento dos eventos. 

Durante a audiência promovida pela Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado 

do Rio de Janeiro (ALERJ), em 2018, com esta desastrosa repercussão para a cidade do Rio de 

Janeiro, principalmente nas áreas residenciais como Copacabana, o então assessor jurídico da 

Riotur, Christian Teixeira, anunciou a transferência dos megablocos para o Centro da cidade, em 

2019. Possibilidade que desagradou os órgãos do patrimônio como o Iphan e Inepac, que se 

posicionaram contrários ao desfile desses megablocos na Rua Primeiro de Março.  

Essa decisão, audaciosa, por mexer com a tradição da cidade, foi tomada levando em 

consideração o menor número de moradores, a maior disponibilidade de modais de transporte 

e a capacidade das estações em relação a outros bairros, como Copacabana. O grande motivador 

desta decisão foi o bloco “A Favorita”, que desfilou no dia 10 de fevereiro, na orla de 

Copacabana, atraindo centenas de milhares de foliões e muitas reclamações dos moradores de 

toda a zona Sul. “A gente viu um transtorno enorme no bairro durante o Carnaval passado. O 

evento ainda poderá acontecer, mas em um local melhor”, destacou Teixeira. Para evitar falar 

do “Cordão do Bola Preta”, a prefeitura citou não só o bloco “A Favorita”, em Copacabana, de 

2018, como o “Fervo da Lud”, comandado pela cantora Ludmilla, que estreou naquele ano, 

levando milhares de foliões ao centro.  
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Ambos os blocos foram marcados por confusão, destruição e violência nos últimos carnavais. 

Em Copacabana, os canteiros e jardins dos prédios residenciais, e as áreas de restinga, em 

Ipanema, foram destruídos, por exemplo. Já na área central, em 2019, o bloco “Fervo da Lud” 

teve que ser interrompido e posteriormente suspenso devido a atos de violência entre foliões 

que acabaram reprimidos pela polícia, que jogou bombas de “efeito moral”, gás lacrimogênio 

contra a população, dando lugar a uma enorme confusão e desencadeando o quebra-quebra na 

região.  

Ainda em declaração, Alves pontua que os “megablocos são mega shows, e mega shows têm 

que ter megaestrutura de segurança, de limpeza, de educação, de consciência, de controle. É 

isso que a gente vai fazer para o próximo ano”. Somente com uma reestruturação, os órgãos 

responsáveis conseguirão operacionalizar o evento com segurança. 

Eu acho que, realmente, nós precisamos colocar todos numa mesa. Não só 
moradores, mas todos os órgãos públicos, ouvi-los, técnicos, e tomar decisões 
muito rigorosas. Chegamos ao limite de megablocos em certos locais. Vamos 
definir um ou dois locais que não atinja moradores, para que realmente esses 
megablocos tenham estrutura.  

Por isso, a ideia da prefeitura foi formar um “blocódromo”, na Rua Primeiro de Março, podendo 

receber até 11 blocos que reunissem mais de 200 mil pessoas cada; um por dia, incluindo os que 

desfilavam na zona Sul até então. O argumento era que a concentração dos megablocos 

facilitaria a instauração de uma estrutura fixa dos órgãos públicos no local, o que garantiria 

maior qualidade à operação no carnaval e mais segurança, conforto e estrutura para os foliões, 

além de respeito e preservação, pelo controle efetivo, aos bens edificados e monumentos 

culturais. 

Os órgãos de patrimônio do Rio de Janeiro, Iphan e Inepac, se posicionaram contra o projeto da 

Riotur do “blocódromo” na Rua Primeiro de Março. A maior preocupação dos órgãos era a 

segurança dos prédios e monumentos históricos tombados localizados na rua e nas imediações. 

O percurso do festejo teria início na Candelária, Avenida Presidente Vargas, e iria até a Avenida 

Presidente Antônio Carlos. Neste trajeto estão localizados a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, 

o Paço Imperial, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ) e o Centro Cultural Banco do 

Brasil. O Instituto Estadual do Patrimônio Cultural na ocasião informou que poderia, inclusive, ir 

à Justiça contra os desfiles no local. O diretor do Inepac, Marcus Monteiro, em 2018, afirmou 

que caso não houvesse diálogo com a prefeitura poderiam acabar em um processo judicial, não 

estando descartada a possibilidade de o órgão acionar o Ministério Público federal e o Ministério 

Público estadual para derrubar essa proposta.  
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Todos os órgãos de preservação, incluindo o Instituto Rio Patrimônio da 
Humanidade, da prefeitura, precisam atuar juntos nesta questão. Se não 
encontrarmos uma solução amigável para esse impasse, iremos à Justiça para 
tentar barrar esse absurdo — frisa. — Se a situação na Primeiro de Março sair 
do controle por qualquer incidente, as perdas, mesmo com o trabalho de 
reparo dos prédios, podem ser irrecuperáveis  

Marcus Monteiro continua: “A nossa experiência com eventos naquela região é péssima. Em 

setembro passado, uma festa na Praça Quinze, muito menor do que qualquer bloco de carnaval 

tradicional da cidade, deixou um verdadeiro rastro de depredação”.  

Prédios tombados pelo Iphan na Praça Quinze, como o Arco do Telles, o Palácio Tiradentes e o 

Paço Imperial tiveram diversas pichações e depredações, durante o “Baile do Ademar, no ano 

de 2017, evento de depredação já citado nessa tese. Em entrevista ao jornal “O Globo” no dia 2 

de julho de 2018, a Superintendente do Iphan disse que é preciso considerar a euforia que toma 

conta das pessoas, podendo ser esta inclusive a causa de possíveis danos aos bens. 

Sabemos que o carnaval é uma festa em que muitas pessoas bebem além da 
conta e, mesmo acidentalmente, podem causar algum tipo de confusão. Se 
isso acontecer na Primeiro de Março, não tenho dúvidas de que muitos 
prédios dali podem sofrer danos sérios. É um risco desnecessário.  

 

Figura 191: "Bloco da Preta" que reuniu cerca de 500 mil pessoas na Rua Primeiro de Março, 2018. Foto: Felipe 
Panfili 
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Figura 192: Confusão e correria no bloco "Fêrvo da Lud", Centro do Rio, em 2019. Foto: Globo News 

 

Figura 193: Mapeamento da localização dos bens culturais edificados nas imediações da Rua Primeiro de Março, 
2018. Foto: Reprodução "O Globo" 
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Figura 194:  Rua Primeiro de Março, edificações com tapumes e postos fixos de controle e segurança, 2018. Foto: 
Desconhecido. 

 
Figura 195: Pichações do Paço Imperial após baile do coletivo "Adenáfia", Praça Quinze, 2017. Foto: Pablo Jacob - 
Agência "O Globo" 

Mônica da Costa, superintendente do Iphan, diz temer que a Guarda Municipal e a Polícia Militar 

não sejam suficientes para fiscalizar os prédios históricos tombados durante os desfiles, 

principalmente pela proximidade dos bens com a via onde se concentram os foliões. “O Iphan e 

o Inepac não foram chamados para participar das reuniões que definiram o local do 

“blocódromo”. Esse diálogo seria fundamental para que a preservação de prédios históricos, 

que são um patrimônio de todo o Brasil, fosse considerada.”, atesta Mônica. 

De acordo com a Riotur, antes da definição do local dos desfiles, ocorreram reuniões com 

diferentes órgãos envolvidos e prevaleceu o entendimento de que o impacto no trânsito seria 
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menor com os desfiles na Primeiro de Março. Segundo Marcelo Alves, presidente da Riotur, à 

época, na reunião estavam presentes representantes dos blocos e setores do governo, sendo a 

reunião com outros órgãos uma prioridade para quando a planta do evento estivesse 

configurada. “Para se construir o melhor carnaval, temos que ouvir todos os lados. Vou me 

sentar, provavelmente esta semana, com eles para encontrarmos, juntos, o melhor caminho”. 

Afirmou o presidente da Riotur, em 2018. 

O historiador e arquiteto Nireu Cavalcanti afirma ser difícil a locomoção dos foliões e dos trios 

pela rua. Entre os especialistas, há um consenso de que existem ruas e avenidas, no Centro ou 

em outros bairros próximos, mais apropriadas quanto às questões relativas aos modais de 

transporte e para a preservação do patrimônio. Nireu declara ainda ser esta uma decisão 

equivocada e que atesta um desconhecimento da cidade. 

Não vejo o menor cabimento nisso, pois é nítido que foi uma decisão 
estapafúrdia, de quem parece não conhecer a cidade. A Primeiro de Março é 
uma rua muito estreita, e torta, para receber blocos de carnaval e trios 
elétricos. A Avenida Beira Mar, a Graça Aranha e o entorno da Praça Paris, por 
exemplo, são muito mais adequados para esses eventos. A questão como um 
todo é tão absurda que isso nem deveria estar em discussão.  

A Avenida Presidente Vargas havia sido cogitada pela Prefeitura para receber os 11 grandes 

blocos do Centro, mas logo foi descartada pelo fluxo de carros alegóricos das escolas de samba 

que vão em direção ao Sambódromo. A decisão tomada pela Riotur, no mês de maio de 2018, 

de concentrar os megablocos na Primeiro de Março levanta ainda grande preocupação não só 

em relação aos imóveis tombados, mas também ao risco e à segurança dos foliões. Afora isso, 

os institutos de preservação ainda evidenciam que há uma grande dificuldade de escoamento, 

o que pode comprometer os bens que se encontram rentes à via, além de reproduzir um 

corredor, que pode causar enormes riscos à população, caso haja algum contratempo ou 

confusão. 

No ano de 2018, o Centro do Rio de Janeiro, que reunia a terceira maior concentração de blocos, 

registrou um aumento de 700% de ocorrências durante os dias de carnaval, de acordo com os 

dados fornecidos por Gomes Freire, da 5ª Delegacia de Polícia, ao jornal G1 Rio no dia 8 de 

fevereiro. A maior parte atrelados a furtos e roubos de celulares, documentos e dinheiro em 

espécie, conforme dito pelo delegado titular Marcus Henrique de Oliveira Alves, na época.  

A delegacia fica lotada de foliões. Temos uma média de registros de roubos e 
furtos que fica em torno de 25 por dia e no carnaval chega a 200. Tudo 
acontece nos esbarrões, a pessoa não nota. É muito importante que a gente 
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vá para o carnaval com o espírito de se divertir sim, mas não podemos 
descuidar da nossa segurança pessoal. 

Ainda segundo parte da imprensa, em 2018, conforme reportagens da TV Brasil – BCE: em 14 de 

fevereiro, o carnaval daquele ano foi marcado por roubos, violência e vandalismo.  

O Rio se despede do carnaval com um balanço negativo na área da segurança 
pública. Foi um dos mais violentos dos últimos anos, com arrastões, assaltos 
e cenas de vandalismo. Houve um balanço negativo, de sexta-feira até ontem 
foram pelo menos 239 presos e 36 adolescentes apreendidos. Até um grupo 
de ‘bate-bolas’ foi flagrado dando tiros de fuzil e pistola em uma rua na Zona 
Norte. Uma granada caseira foi apreendida com um grupo de ‘bate-bolas’ no 
Centro da Cidade. 

Contudo, terminadas as festividades, um dos focos de preocupação por parte de autoridades 

responsáveis pelo monitoramento e segurança do evento - como relata a Polícia Militar, através 

da tenente-coronel Luciana Rodrigues, do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, e a 

Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio), foi a discrepância entre a previsão e o 

público que de fato compareceu. O relatório entregue à Riotur que autorizava a saída do bloco 

“A Favorita”, apresentava um número três vezes menor de pessoas do que a realidade; 700 mil 

pessoas. Para o ano de 2019, já se pensava, segundo Teixeira, em uma inscrição antecipada e 

virtual dos blocos, para que melhor se organizem e também uma estimativa de público baseada 

nos números de foliões presentes nos anos anteriores. Com essas medidas, se espera diminuir 

os danos e registros de ocorrências nos blocos. 

Após a passagem dos blocos pelas ruas da cidade, a desordem parecia tomar conta dos espaços 

e dos transportes públicos. Os modais de transporte como o metrô e os trens somaram danos 

no carnaval. Ainda que tenha saído no mesmo horário do famoso bloco “Cordão do Bola Preta”, 

no centro da cidade, “A Favorita” causou enorme impacto pela quantidade de foliões. O 

secretário de transporte, na ocasião, Rodrigo Vieira disse que o metrô recebeu 854 mil 

passageiros, aproximadamente 70 mil a mais do que no ano anterior.  

A enorme concentração de cidadãos, na manhã do sábado, afetou as linhas de transporte, 

causando atraso nos intervalos de partida dos veículos, que chegaram a ficar parados por 30 

minutos, em decorrência de invasões de foliões nos trilhos. Além da interdição das portas de 

acesso aos trens, 245 equipamentos foram danificados. O metrô ficou completamente imundo, 

alguns inclusive utilizavam as plataformas das estações como banheiros. Em Ipanema, próximo 

onde vários policiais estavam concentrados, um grupo de jovens foi flagrado invadindo um 

ônibus pelas janelas.  
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No entanto, apesar dos danos, verifica-se que o aumento do número de passageiros em relação 

ao ano de 2017 foi discreto, embora, segundo a concessionária, demande maior organização 

dos blocos e sua distribuição pelos dias de folia e pelas áreas da cidade. O sistema de trens, de 

acordo com a Setrans, recebeu 30 mil passageiros a mais do que no ano anterior e o durante 

todo o carnaval, neste modal, foram registrados 19 casos de vandalismo, além de 70 janelas 

depredadas. A RioTur informou ao jornal “O Globo” em nota, no dia 15 de fevereiro de 2018 que 

“Não há planejamento viável que impeça atos de vandalismo, e que solicitou apoio do exército 

para o carnaval, mas que o pedido não foi atendido pelo Estado, pelo Governo Federal.” 

Por considerar a Rua Primeiro de Março estreita, os órgãos temem danos irreversíveis ao 

patrimônio público, por meio de ações de vandalismo, como pichações e depredações, mas 

também se preocupam com o impacto da passagem dos trios elétricos sobre as estruturas e 

acabamentos históricos. De acordo com o Iphan e o Inepac, esse tipo de ações são registradas, 

costumeiramente, quando grandes concentrações de público são realizadas na região. Nenhum 

dos dois órgãos apresentou proposta para realocação dos desfiles dos megablocos por entender 

que esta é uma responsabilidade da Prefeitura, mas questionam que essa decisão não tenha 

sido pautada em reuniões com as entidades correspondentes. Contudo já avaliam as medidas a 

serem tomadas, como o cercamento, tapumar o entorno do bem e contar com equipe, como 

efetivo policial, para controlar a multidão e proteger o patrimônio. 

Já os organizadores do Cordão do Bola Preta, que tradicionalmente realiza seus cortejos na 

Avenida Rio Branco, mas que desde 2015 adotou a Rua Primeiro de Março como palco de seu 

desfile, relatam não ter ocorrido problemas na via, quando das suas passagens por ela. A RioTur, 

Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro, reiterou que faz parte da organização pela 

Prefeitura do evento viabilizar reuniões com todos os órgãos responsáveis para discutir as 

medidas, entre os quais a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), a Companhia de 

Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CetRio), o Metrô Rio, o Corpo de Bombeiros, a Guarda 

Municipal e as secretarias municipais de Saúde, de Transportes e de Ordem Pública. Assim como 

associações de moradores, membros do Ministério Público e representantes dos megablocos. E 

afirmou ainda, em nota para a Agência Brasil, em julho de 2018, não haver novidade alguma na 

adoção da área central como percurso do carnaval carioca. 

O local não é novidade no roteiro de desfiles. Há pelo menos oito anos, o 
carnaval apresenta cortejos no local. As novidades para o próximo ano são a 
não inclusão da praia de Copacabana e do aterro do Flamengo no trajeto dos 
megablocos, além da decisão de diminuir para um desfile por dia no centro, 
reduzindo de forma significativa o impacto na região e facilitando o trabalho 
dos órgãos públicos.   
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4.2.1.1 Barreiras Protetivas, preservação ou esvaziamento? 

Orientações do Iphan às prefeituras para Salvaguarda aos bens 

patrimoniais no Carnaval 

Ainda que o diretor de Patrimônio Material e Fiscalização do Iphan, em 2019, Andrey Schlee, 

tenha relatado que: “Não tem acontecido danos nas cidades com grandes carnavais nos últimos 

anos, o que reflete a boa comunicação do Iphan com a sociedade ao longo de todo o ano, não 

apenas na véspera do carnaval, para conscientizar sobre a importância dos cuidados com o 

patrimônio”, medidas protetivas e preventivas seguem sendo tomadas e intensificadas. Cabe 

assinalar, no entanto, que mesmo tendo sido, em 2012, a primeira área urbana no mundo a ter 

reconhecido pela Unesco o valor universal da sua paisagem cultural urbana, intensas festividade 

carnavalescas e protestos políticos seguem sendo realizados entre os prédios e ruas históricas 

na cidade. O mesmo ocorrendo com Olinda, a segunda cidade brasileira a ser declarada 

Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco (1982) tal qual Recife, ambas em 

Pernambuco, cujas ruas abrigam edifícios coloniais do século XVI. Embaladas ao som do 

maracatu e do frevo, multidões acaloradas em um carnaval frenético se misturam às fachadas 

de azulejos dos séculos XVIII e XIX, e com obras neoclássicas e ecléticas do início do século XX. E 

os becos e ladeiras históricas de Salvador recebem, no carnaval, um dos maiores públicos do 

Brasil. 

Atenta à preservação do patrimônio cultural nos eventos que envolvem grandes concentrações 

de massa, a Secretaria Especial da Cultura, do Ministério da Cidadania, por intermédio do Iphan, 

em nota publicada em 27 de fevereiro de 2019,  orienta as prefeituras das cidades, 

principalmente aquelas com áreas tombadas, no sentido de tomar algumas medidas visando 

estimular um cuidado, por parte dos foliões em relação aos bens culturais. Essa preocupação 

tem mobilizado as cidades históricas brasileiras, principalmente durante o carnaval, a 

promoverem salvaguardas efetivas ao patrimônio. 

Contagiados pelo clima de celebração, por vezes os foliões acabam excedendo os limites da 

convivência social, provocando brigas, danos aos equipamentos públicos, ou mesmo se 

aproveitando da atmosfera de descontração realizando furtos e roubos. A repercussão de um 

ato individual em uma grande concentração de pessoas é tão imprevisível quanto às 

singularidades sociais são perceptíveis nestes momentos. Nesse sentido, as autoridades das 

principais cidades que hospedam essas manifestações populares devem se antecipar às 

possibilidades de danos aos seus patrimônios materiais, ao redor dos circuitos por onde circulam 

os foliões.  
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Diversas são as cidades brasileiras, reconhecidas como símbolos históricos e também 

patrimônio cultural, tais como Rio de Janeiro (RJ), Diamantina (MG), Ouro Preto (MG), Salvador 

(BA), Recife (PE), Olinda (PE) e São Luís (MA), que abrigam cenários tombados pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Alguns destes sítios são, inclusive, 

reconhecidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 

Unesco, como patrimônio mundial, dada a sua relevância. 

Assim sendo, as prefeituras devem informar anualmente ao Iphan os percursos dos blocos de 

rua e o quantitativo esperado de cidadãos, além dos projetos de sonorização e equipamentos 

envolvidos e detalhes da organização interna, e o órgão orienta quanto aos cuidados a serem 

tomados, a fim de assegurar a preservação desses patrimônios. Detalhes como o tipo de 

estrutura utilizada e que eventualmente será montada devem ser informadas e autorizados pela 

prefeitura municipal através de seus órgãos competentes, como os bombeiros, por exemplo. Os 

organizadores devem apresentar um documento, dentro do procedimento usual, qualificando 

e quantificando o local em que a estrutura será montada, som, estimativa de público, se foi 

usada alguma comunicação visual como faixas e banners, banheiros químicos, bem como o 

formato do evento completo.  

O Iphan fica responsável, então, por, a partir destas informações fidedignas fornecidas, solicitar 

à Prefeitura, por exemplo, a colocação de tapumes para proteger um monumento ou edificação, 

ou mesmo indicando qual a distância que deve ser guardada entre o bem e os trios elétricos, 

palcos, arquibancadas, barracas, caixas de som, telões e todos os equipamentos que possam 

causar algum impacto ao monumento. Ao final do evento, os técnicos do Iphan devem retornar 

para fiscalizar e, caso necessário, encaminhar as medidas cabíveis de punição ou reparação. Fica 

sob a responsabilidade da Prefeitura a fiscalização das instalações urbanas que suportem a 

infraestrutura elétrica do evento autorizado, bem como a colocação dos banheiros químicos e 

o controle de materiais infláveis, como botijões de gás e fogos de artifício.  

A organização da proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional se baseia no Decreto Lei 

25, datado de 1937, que no artigo 17 refere-se aos procedimentos durante os eventos e após 

possíveis danos: “as coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas, demolidas 

ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (atual Iphan), ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa de 

cinquenta por cento do dano causado”. Deste modo, mesmo iniciativas simbólicas ou efetivas 
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de recuperação dos bens depredados por organizações sociais devem ser oficialmente 

autorizadas, não sendo um ato espontâneo reconhecido oficialmente. 

Já tendo sido alvo de depredações e pichações, e inclusive de atos de apropriação a fim de 

reconhecer seu valor simbólico e a necessidade de preservação e restauração, desde o carnaval 

de 2018, o Paço Imperial e outros bens tombados da área central, por recomendação do Iphan, 

foram cercados com tapumes. Alguns destes serão explicitados e discutidos aqui 

posteriormente, e relacionados às manifestações sociais que ocasionalmente provocaram a 

depredação e as medidas específicas de salvaguarda, refletindo-se ainda sobre as possíveis 

consequências simbólicas desses atos. 

No dia 01 de março de 2019, começou a circular nas redes sociais do Iphan e do Ministério da 

Cidadania uma ação para estimular os foliões a brincar o carnaval e ao mesmo tempo preservar 

o patrimônio cultural brasileiro. A ideia era chamar a atenção para a valorização da festa e da 

interação e celebração destes ritmos também reconhecidos enquanto patrimônios culturais, 

mas destacar a importância da preservação do bem material, sobretudo. 

A multiplicidade caracteriza as manifestações festivas do carnaval, que é capaz de mobilizar 

comunidades por todos os cantos do Brasil. As comemorações que agitam os centros urbanos e 

as pequenas vilas através das mais diversas expressões culturais começaram a ocorrer por aqui 

em meados do século XVII. Reconhecendo a sua importância e influência, o Frevo, o Maracatu 

Nação, o Maracatu de Baque Solto, Matrizes do Samba e Samba de Roda do Recôncavo Baiano 

fazem parte dos bens culturais salvaguardados pelo Iphan. Estes ritmos originam desfiles, 

alegorias, blocos de rua e trios elétricos, dentre outras materializações de seu poder. Através 

dos registros, busca-se não só fundamentar o reconhecimento, mas contribuir para as atuações 

diretas dos atores sociais envolvidos, no sentido de cobrar e contribuir para a formulação de 

políticas públicas. As ações de salvaguarda do instituto em parceria com as comunidades 

tradicionais pretendem, sobretudo, garantir a continuidade de integração dos povos e a 

transmissão não só dos saberes, como também das práticas relacionadas a estes bens culturais.  

A secretária municipal de cultura da cidade de Diamantina (MG), que conta com grande 

concentração de patrimônios culturais tombados, Márcia Horta, em 2019, descreve sua 

experiência tanto na preservação quanto na organização das festividades: “Avançamos muito 

no que se refere à preservação. Hoje, por exemplo, já não utilizamos mais tapumes para 

proteger os monumentos. Para nós, esta não é uma medida protetiva ou de valorização 
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adequada. Se isolarmos o monumento de uma festa de cultura, acabaríamos retirando da cidade 

esse patrimônio”. Segundo relata, nunca foi registrado na cidade qualquer dano ao patrimônio 

durante o período de festas, o que estaria relacionado a uma efetiva conscientização realizada 

anualmente junto aos cidadãos. 

Neste momento, vale a ressalva em relação aos tapumes e outras barreiras protetivas como 

fundamentais e eficientes para garantir a preservação dos bens. Constituídos como verdadeiras 

vedações, também visuais, sendo os tapumes totalmente fechados, poderiam funcionar como 

uma forma de isolamento do bem em relação ao evento. Esta segregação, que por um lado pode 

ser vista como preservação, num primeiro momento, no longo prazo deve ser questionada por 

sua possível contribuição ao esvaziamento simbólico e posterior depredação por não 

reconhecimento de valor. Portanto, as barreiras protetivas devem ser bem pensadas para 

permitir uma aproximação dos usuários e uma “intimização” dessa relação, evitando provocar 

um distanciamento capaz de excluir o bem daquela temporalidade e suas vivências. Afinal, estes 

megaeventos são também uma oportunidade de massificar e pluralizar a educação patrimonial, 

ou mesmo estreitar o contato com a história e a valorização da beleza e significação daquele 

bem para aquele local.  

Os próprios tapumes, podem ser um meio de comunicação da importância daquele bem, 

daquela festividade e uma celebração a essa relação e convivência. Mais do que um projeto de 

“embarreiramento”, é preciso pensar na educação patrimonial para a preservação, seja nestes 

momentos de grandes concentrações, seja no cotidiano da cidade. A expectativa em relação às 

barreiras protetivas enquanto salvaguarda deve ser garantir um mínimo impacto depreciativo 

ao bem, entendendo que este faz parte da cidade e está inserido em suas vivências e 

temporalidade, não devendo ser excluído, mas ser utilizado como um meio educativo para 

salvaguardar a memória urbana e social daquele lugar. 
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4.2.2. Carnaval de 2019: isolamento patrimonial 

 

Figura 196:Cartaz de divulgação em redes sociais e site da Prefeitura do Rio de Janeiro a respeito dos números do 
Planejamento para 2019. Foto: Reprodução site da Prefeitura. 

O carnaval do Rio de Janeiro de 2019 foi marcado por recordes de público e de receitas e a sua 

organização foi considerada das mais eficientes. Houve queda nos atendimentos na área da 
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saúde e menos danos ao meio ambiente e ao patrimônio público nos circuitos de blocos e 

bandas; os festejos reuniram aproximadamente sete milhões de pessoas pelas ruas e avenidas 

da cidade. Contrapondo-se a registros de anos anteriores, onde grandes concentrações de 

públicos implicavam em aumento das depredações, em 2019 os monumentos, as vegetações de 

restinga das praias e canteiros das edificações e parques foram preservadas.  

Contando com uma multiplicidade de atrações, além dos desfiles das escolas de samba, foram 

realizados os tradicionais blocos e megablocos em ruas e avenidas, blocos de enredo e de 

embalo, concursos de fantasias, bandas e coretos. Para que tudo corresse da melhor maneira, 

sem grandes prejuízos financeiros e patrimoniais à cidade, a organização da festividade foi 

marcada, ainda, por recordes de investimentos privados. Com mais postos médicos, passaram 

de quatro para seis, e ambulâncias (de 130 a 164) à disposição de qualquer emergência durante 

a folia. Mais de 32,536 banheiros químicos (11 mil em cabines químicas), 65 contêineres e 140 

módulos de mictório foram disponibilizados na cidade, a fim de evitar que as ruas fossem 

tomadas pela sujeira e mau cheiro, característicos desses eventos. A coleta seletiva de lixo 

também foi implementada em, pelo menos, 40 blocos, 15 pontos de vendas de ingressos e 30 

pontos de abastecimento de ambulantes. Para que as toneladas de lixo, observadas nas folias 

anteriores, não se repetissem causando intensos e diversos problemas a cidade.  

Tendo recebido mais de 1,6 milhão de turistas, que permaneceram na cidade, em média, de sete 

a 11 dias. Esses dados, divulgados pela Prefeitura do Rio de Janeiro, foram responsáveis por 

movimentarem os setores de comércio e serviços, sobretudo, injetando na economia local cerca 

de R$ 3,78 bilhões em receitas. Este valor corresponde a um crescimento de 26% em relação a 

2018 e expõe a importância e grandiosidade do carnaval. O evento contou com parceiros da 

iniciativa privada que disponibilizaram R$ 41 milhões em patrocínio. Este volume de turistas se 

somados superam a população de Recife. Em relação ao total de foliões, corresponderia a duas 

populações e meia de Salvador concentradas na cidade do Rio.  

Para que estes números fossem alcançados houve um planejamento mais efetivo por parte da 

Prefeitura, conforme anunciado pelo prefeito Marcelo Crivella, em 15 de fevereiro de 2019. A 

estimativa de público do evento em números absolutos foi assertiva, o que facilitou o trabalho 

dos setores responsáveis pelo suporte à população, aos modais e ao patrimônio, por exemplo. 

Com 83% da lotação, até a data do anuncio do planejamento, dias antes do carnaval, o setor 

hoteleiro já havia superado em 7% o ano anterior, e estimou-se chegar a 100% durante a festa. 
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Outro número que registrou queda foi o dos atendimentos nos 11 postos da Secretaria 

Municipal de Saúde, com 16,4% menos ocorrências; 2. 842 ocorrências contra 3.400 do ano 

anterior. As ações preventivas com foco nas crianças e adolescentes, a cargo do Grupamento de 

Ronda Escolar da Guarda Municipal e do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos 

Adolescentes, também se mostraram eficientes. Contando com a distribuição de 

aproximadamente dez mil pulseiras de identificação, doadas pela Fundação para a Infância e 

Adolescência (FIA) e mil folhetos com dicas de segurança para pais e responsáveis.  

Quanto à coleta de lixo, 1.227 toneladas de resíduos foram recolhidas durante o período das 

comemorações, por meio de operações da Comlurb, encerradas no dia 16 de fevereiro; 14% 

superior ao ano anterior (1.076). Coletados nos blocos, bailes, festas de rua, Sambódromo, e na 

rua Intendente Magalhães e entornos. Deste montante, mais da metade corresponde ao lixo 

retirado após a passagem dos blocos carnavalescos. Sendo os megablocos, como o “Bloco das 

Poderosas”, comandado pela cantora Anitta, e o “Monobloco”, responsáveis por 27,8 e 28,3 

toneladas de lixo, respectivamente. Multas foram 1.230, aplicadas aos blocos, das quais 999 

correspondiam a urinar nas ruas e 231 por descarte irregular de pequenos resíduos. 

A CET-Rio responsável pelo trânsito instalou sinalizações específicas para o carnaval, orientando 

bloqueios e orientações gerais a motoristas e pedestres. Além de barreiras, instaladas 

provisoriamente na cidade, como 1.560 bombonas, 150 barreiras e 650 cones, em um total de 

20 quilômetros para melhorar a segurança e dar fluidez ao trânsito. No que diz respeito a 

ocorrências da guarda municipal foram efetuadas 26 prisões, 18 ocorrências de crimes, dentre 

furtos, roubos, ameaças e danos, bem como desobediências aos cercamentos patrimoniais e de 

trânsito e às autoridades, afora tráfico de drogas. Estes registros foram feitos, em sua maioria 

durante a passagem dos blocos, e megablocos, principalmente, em sete delegacias, entre os dias 

1 e 5 de março e 9 e 10 de março de 2019. 

Se diversos números se mostraram superiores aos carnavais anteriores, no que diz respeito à 

autorização para desfilar dada pela Prefeitura houve uma redução significativa de blocos, de 

15% e até 20% na zona Sul da cidade. Redução que se deve aos danos e violências registradas 

durante a passagem desses blocos. Foram 498 desfiles de blocos autorizados, em diversas áreas 

da cidade, em 2019, contra os mais de 600 em 2018. As inscrições dos blocos foram feitas de 

forma virtual e antecipada, após três meses do término da folia passada. 
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Figura 197: Cordão do Bola Preta, Rua Primeiro de Março, 02 de março de 2020. Foto: Paulo Carneiro 

 
Figura 198:Agentes da Comlurb realizando a limpeza da Rua Primeiro de Março, Centro Rio de Janeiro, 2019. Foto: 
Reprodução O Globo. 

 

Figura 199: Isolamento por cones e bombinas na Avenida Presidente Vargas, Centro do Rio de Janeiro, 2019. Foto: 
Reprodução O Globo 

Para que tudo corresse bem, mesmo em meio ao centro histórico da cidade repleto de 

edificações de interesse patrimonial, foram colocados aproximadamente 18 quilômetros 
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quadrados de grades em torno de monumentos, superior dois quilômetros quadrados em 

relação ao ano de 2018, com dois metros de altura, muito superior aos anos anteriores. 

Compostas com uma base de concreto, muitas vezes, ou lacres e correntes para evitar a 

passagem dos foliões por entre elas, desrespeitando inclusive o policiamento, algo comum 

anteriormente. Feitas de metal aramado, as cercas tiveram mediam 2 x 2,20 metros, e estes 

módulos impediam a livre circulação dos foliões nos mais variados locais. O principal objetivo 

era preservar as edificações da região histórica. Os maiores cercamentos concentraram-se nos 

bens tombados da Rua Primeiro de Março e na Avenida Presidente Antônio Carlos. 

Essa tendência de cercamento patrimonial vem se consolidando como uma alternativa de 

salvaguarda aos bens durante eventos, manifestações culturais e protestos, desde o ano de 

2013, e só tem crescido. Será feita mais adiante uma reflexão provocativa a respeito destas 

barreiras, que limitam o contato visual, físico e também afetivo entre a população e o bem. 

 

Figura 200: Grades isolando o Palácio Tiradentes e contando com efetivo policial em viaturas e a pé, 2019. Foto: 
Diego Ramos 

No sábado de carnaval, fui com a minha família a um bloco carnavalesco e pude observar que a 

estátua do General Osório, assim como todos os monumentos da Praça Quinze de Novembro 

estavam cercados, pelas grades de metal, e vigiados pelo efetivo policial. Este cenário chamava 

a atenção pela dimensão das áreas cercadas e por configurar verdadeiras barreiras de circulação 

para as pessoas. Com enorme concentração de foliões das mais variadas idades e perfis, além 
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de fantasias, é claro, o que se buscava era assistir aos shows carnavalescos realizados no palco, 

próximo ao Chafariz do Mestre Valentim.  

Deste modo, pessoas mais idosas, com alguma deficiência, ou famílias com crianças pequenas, 

entraram pelas grades, abrindo-as, e assistiram, dançando e cantando, aos shows dos degraus 

do monumento. O clima era de descontração e aproveitou-se aquele momento para conhecer 

melhor a estátua e olhar seus detalhes de perto, entre uma canção e outra. Essa interessante e 

educativa apropriação festiva, no que se refere a tomar conhecimento daquele personagem e 

dos recursos materiais e artísticos ali empregados, foi interrompida pela polícia, que com 

violência e de forma intempestiva expulsou todos os cidadãos da área. Debates foram 

intensificados pelos foliões que reivindicavam seus direitos de interagir com o monumento e até 

justificavam que somente as pessoas mais “vulneráveis” estavam naquela área restrita, 

chamada por alguns de camarote da terceira idade.  

O prefeito Crivella destacou os dados alcançados no carnaval87 e o empenho da Riotur para a 

captação de recursos privados a partir de estímulos a esses investidores: “O carnaval é uma festa 

espetacular, que mobiliza milhões de pessoas. (...) Na medida em que a gente for tirando os 

recursos públicos, o carnaval vai conseguir os recursos privados, virão as empresas.”  

 

Figura 201: Cercamento do Palácio Tiradentes, ALERJ, Centro do Rio de Janeiro, 2019. Foto: Diego Ramos 

 
87 PRINCIPAIS MUDANÇAS PARA 2019 (Segundo dados divulgados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 
sobre o Carnaval de 2019 na cidade). 
● Recorde de patrocínio: R$ 41 milhões em investimento privado; 
● Redução do número de desfiles em 15%; 
● Redução do número de desfiles em 20% na Zona Sul; 
● Aumento do número de postos médicos, ambulâncias e maqueiros; 
● Aumento do cercamento de canteiros, incluindo monumentos; 
● Grades maiores no cercamento das restingas; 
● Megablocos direcionados para o Centro; 
● Inscrição de blocos on-line com antecedência; 
● Reuniões mensais com todos os envolvidos; 
● Número de foliões de acordo com o mapa de calor de 2018 dos blocos. 
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Figura 202: Abertura das cercas feita pelos foliões para permitir o acesso à estátua, 2019. Foto: Diego Ramos 
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Figura 203: Visão da multidão ao redor da área de cercamento à Estátua do General Osório e do público no interior 
do cercamento, Praça Quinze, Centro do Rio de Janeiro, 2019. Foto: Diego Ramos 

 

Figura 204: Pessoas se concentrando na base da estátua do General Osório, 2019. Foto: Diego Ramos 

 

Figura 205: Visão externa do cercamento a estátua do General Osório, com pessoas dentro da área protegida, Praça 
Quinze, Centro do Rio de Janeiro, 2019. Foto: Diego Ramos 
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4.2.3. Carnaval 2020: controle de acesso à área central 

4.2.3.1. Abertura caótica do carnaval de rua do Rio: Bloco “A Favorita” 

No dia 08 de janeiro de 2020, no hotel Copacabana Palace, a Prefeitura do Rio de Janeiro, por 

meio da Riotur, apresentou o planejamento para os dias do carnaval, com abertura prevista para 

o dia 12 de janeiro, com a final do concurso para a Corte Real da Folia, uma tradição na 

festividade da cidade. O evento ocorreu no palco principal do Réveillon, na praia de Copacabana, 

para dar ainda mais grandiosidade ao carnaval que contou com, aproximadamente, 50 dias de 

folia. Segundo o presidente da Riotur, Marcelo Alves, ao site do órgão a organização já se 

preparava para o maior carnaval até então realizado na cidade, daí a necessidade de começar 

os preparativos com antecedência.  

O Réveillon foi um sucesso, batemos novo recorde, e imediatamente viramos 
a chave para o carnaval, que será histórico. Esperamos 1.9 milhão de turistas 
e temos uma expectativa de movimentação econômica chegando aos R$ 4 
bilhões. Por aqui, tudo está caminhando conforme nosso planejamento, que 
começou imediatamente após o último carnaval. Dentro de alguns dias os 
blocos vão se espalhar pelas ruas da nossa cidade e, em fevereiro, será a hora 
do espetáculo que acontece na Marquês de Sapucaí. Os desfiles acontecerão 
em um Sambódromo novo. 

Novamente o bloco “A Favorita”, reunindo 300 mil foliões, deixa “rastro de destruição, crime e 

vandalismos em Copacabana”, conforme reportagem do jornal “Diário do Rio.com” do dia 12 de 

janeiro. O evento, que chegou a ser embargado pelo Ministério Público e sem a aprovação da 

Polícia Militar, ocorreu após a Prefeitura ter dito que o bloco legalizara os documentos 

requeridos. A concentração aconteceria na frente do Edifício Copacabana Palace, inicialmente 

com shows de artistas como Sandra de Sá. Foram inúmeros os prejuízos em prédios residenciais, 

hotéis depredados, vitrines quebradas, sem falar de fezes, preservativos e urina. Em nota, a 

Sociedade dos Amigos de Copacabana relatou que o evento “levou o caos à região do Lido em 

Copacabana”.  

Por meio de diversas postagens de vídeos e fotos em redes sociais, é possível verificar o quão 

prejudicial foi a passagem do bloco; crimes, assalto e diversos danos. O Hotel Copacabana 

Palace, localizado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, dos mais importantes do Rio e 

tombado pelo Iphan88, que estava no caminho do bloco, teve algumas de suas vidraças 

quebradas, sendo palco de grande confusão com tiros e bombas. 

 
88 Projetado em 1920 pelo arquiteto Joseph Gire, tem uma arquitetura que segue o modelo dos grandes 
hotéis de balneário, do final do século XIX e princípio do XX. Inscrito no Livro do Tombo Histórico, nº 
506, de 14/08/1986, no processo 1186-T-1985. 
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Figura 206: Bloco "A Favorita" levou 300 mil pessoas ao evento de abertura do carnaval carioca, 12 de janeiro de 
2020, Copacabana. Foto: Fernando Maia 

 
Figura 207: Bombas, spray de pimenta, confusão e lixo espalhado na frente do Copacabana Palace onde a confusão 
começou, 2020. Foto: Pedro Teixeira - Agência O Globo. 

 
Figura 208:  Foliões pulando os Tapumes em frente ao Copacabana Palace, para fugir da repressão policial, 2020. 
Foto: Print do Vídeo de Reprodução O Globo 
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Mesmo com um histórico de problemas de organização, o bloco da influenciadora “Carol 

Sampaio” teve o apoio da Riotur e patrocínio da Ambev (Cervejaria Brahma) e do Chiclete 

Trident, contando ainda com apoio do Gin Beefeater e Vodka Absolut, no entanto, nenhum dos 

envolvidos se pronunciou sobre as depredações. O que a Associação de Moradores questionou 

foi por que o megabloco, na contramão dos outros, não foi redirecionado para o centro? Além 

de sempre conseguir autorização para desfilar na área residencial, mesmo contra as orientações 

da própria Polícia Militar e de todos os órgãos e consultores de segurança pública.  

Além das fezes nas calçadas, vidraças quebradas, plantas que ornamentavam as fachadas dos 

prédios residenciais destruídas, como o Edifício Lellis, tapumes e grades que protegiam alguns 

espaços foram pulados e arrebentados. Cenas de relações sexuais em espaço público, um 

porteiro da Rua Domingos Ferreira abriu ocorrência por ter sido ameaçado por um casal quando 

tentou impedi-los, na frente do prédio, próximo à entrada subterrânea. As grades de diversos 

edifícios da Avenida Atlântica junto à Rua Paula Freitas viraram suporte para preservativos 

usados, dezenas de latinhas de cerveja, garrafas quebradas.  

Analistas, administradores e moradores se perguntam por que estes blocos populares não 

ocorrem em áreas não residenciais e que consigam diminuir os danos aos patrimônios públicos 

e privados? E quem paga pelos prejuízos decorrentes de um evento autorizado pela Prefeitura? 

O problema é a organização do bloco, segundo o síndico do Edifício Atlântica, André Xavier, em 

entrevista ao Diário, e não o número de pessoas, comparando o bloco “A Favorita”, com “o 

megabloco ‘Chora me Liga’ que sempre desfila aqui e nunca há qualquer incidente”. Roberto 

Motta, assessor do governador do Rio, Witzel diz em pronunciamento que: “’A Favorita’ deve ir 

para o Centro, para Jacarepaguá ou, na falta de uma outra opção, para o lado escuro da lua”. 

4.2.3.2. Medidas de proteção aos foliões e aos bens 

culturais nos blocos carnavalescos de rua. 

Reunindo um total de 543 desfiles oficialmente cadastrados no sistema virtual da Riotur, 

divididos em igual número, 133, pelo Centro e a zona Sul da cidade, somados a 123 na zona 

Norte, 56 na Tijuca, 53 na zona Oeste e 45 na Barra/Jacarepaguá. A Coordenadoria de 

Licenciamento e Fiscalização (CLF) atuou frente aos principais blocos nas ruas e no Sambódromo 

para fiscalizar publicidades indevidas ou excessivas e o cumprimento de suas responsabilidades 

quanto à coleta do material descartado gerado. 
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A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Riotur, divulgou em coletiva feita na Cidade das 

Artes, na Barra da Tijuca e, posteriormente, em seu site no dia 2 de março de 2020, que este 

carnaval fora o “Melhor carnaval de todos os tempos no Rio: mais de 10 milhões de foliões e 

alto índice de aprovação por turistas.” Contando com o maior números de navios internacionais, 

atracando no Píer Mauá e, aproximadamente, 2,1 milhões de turistas que aproveitaram os 

festejos na cidade, a ocupação hoteleira ficou em uma média de 93%, em alguns locais chegando 

a quase 100%, de acordo com pesquisa divulgada pelo Hotéis Rio. A movimentação econômica 

foi outro recorde acumulado de R$ 4 bilhões. O prefeito Marcelo Crivella ainda destacou os 

esforços de popularização dos eventos, retirando investimentos do carnaval que cobra ingressos 

e investindo no carnaval do povo e em sua organização. 

Fizemos história para o carnaval da nossa cidade, para o nosso povo e para os 
nossos turistas. Investimos onde a Prefeitura acredita que deve investir. 
Retiramos o investimento do carnaval que cobra ingressos e investimos no 
carnaval do povo, que vai à estrada Intendente Magalhães conferir a arte que 
aquelas escolas têm a mostrar. É ali, são nos blocos, é nos tradicionais bailes 
da Cinelândia e na Avenida Chile, nos coretos e nos diversos bailes populares 
espalhados por toda a cidade que está a essência da festa carioca. Parabéns 
a toda a Prefeitura do Rio e a todos que participaram do carnaval da nossa 
linda cidade.   

 

Figura 209: Bloco "Chora me Liga" na Avenida Presidente Vargas, 2020. Foto: Reprodução Jetss.com 

O carnaval das ruas é responsável por sete das 10 milhões de pessoas que aproveitaram os 

desfiles nas diversas áreas da cidade. A Riotur realizou pesquisas em diversos pontos da cidade, 

inclusive para traçar um perfil dos cidadãos presentes nos blocos do carnaval de rua em 2020. 
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Apurou-se que 0,9% do público presente nos cortejos eram turistas estrangeiros, 14,4% turistas 

nacionais e 84,7% cariocas. Entre os turistas estrangeiros, 75% eram mulheres de 32 a 38 anos 

vindas do Chile, Inglaterra, Portugal e Espanha, 25% de cada país. Já o perfil dos turistas 

nacionais, também majoritariamente feminino (54,1%), de 32 a 38 anos, mostra que 70,6% vêm 

da região Sudeste, 18% do Sul, 6,5% do Centro-oeste e 6,5% do Nordeste. A média de 

permanência na cidade é de 6,4 dias. 

Os megablocos desfilaram somente no centro, como em 2019, com um espaçamento entre eles, 

a fim de diminuir os impactos e os possíveis danos, visto que esse distanciamento no 

cronograma permite a formulação de novas estratégias caso algo venha a sair do previsto. 

Ficaram, portanto, concentrados nos dias 2,9,15,16,22,25 e 29 de fevereiro e 1° de março89. 

A estrutura foi planejada para atender à população com a mesma qualidade de 2019, e os 

números praticamente se repetiram:  32 mil 536 posições de banheiros públicos, dos quais 11 

mil em cabines químicas, 65 containers e 140 módulos de mictório; sete postos médicos foram 

distribuídos no Centro, dois na zona Sul, dois no Recreio, Barra da Tijuca e o Parque Madureira, 

cada um com um.  

Se os números dos equipamentos turísticos90 ratificam o aumento do setor em 2020, não se 

observa um aumento expressivo nas visitas aos bens culturais edificados da cidade. É conhecida 

a potencialidade de articulação e o protagonismo que pode ser desempenhado por estes 

equipamentos, mas faltam estímulos para que sejam atrativos aos turistas. Há um grande 

potencial de concentração de pessoas nos megablocos91, exatamente nas áreas centrais que 

 
89 Programação dos megablocos de 2020, área Central do Rio de Janeiro: 

2 de fevereiro: Bloco da Lexa 
9 de fevereiro: Carnaval Square (Claudia Leitte) 
15 de fevereiro: Chora me Liga 
16 de fevereiro: Bloco da Preta 
22 de fevereiro: Cordão da Bola Preta 
25 de fevereiro: Fervo da Lud 
29 de fevereiro: Bloco das Poderosas 
1º de março: Monobloco 
90 Os números dos equipamentos turísticos da cidade ratificam. “Em relação ao mesmo período de 2019, o Trem do 
Corcovado apontou um aumento de 12%; o Pão de Açúcar, um aumento de 3%; o CCBB, somente em janeiro deste 
ano, recebeu cerca de 600 mil pessoas; o Museu do Amanhã recebeu, só em janeiro de 2020, mais de 100 mil pessoas. 
Em 2019, o museu recebeu cerca de 800 mil pessoas, 9% a mais que em 2018. O AquaRio já contabiliza mais de 3,4 
milhões de visitantes desde sua inauguração no fim de 2016. O Museu de Arte do Rio já contabiliza mais de 3 milhões 
de visitantes desde sua inauguração. A RioStar, novo ponto turístico da cidade, inaugurado no fim de 2019, já recebeu 
mais de 200 mil visitantes, média de 3 mil pessoas por dia.” (Dados da Prefeitura do Rio de Janeiro em 2 de março de 
2020). 
 
91 Quantitativo de público megablocos, Rio de Janeiro 2020 
Fervo da LUD – 1 milhão 
Cordão do Bola Preta – 630 mil 
Bangaladumenga – 500 mil 
Areia do Leblon – 385 mil 
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abrigam muitos bens tombados da cidade. Estes números poderiam auxiliar na valorização 

destes patrimônios pela educação e destaque destes edifícios durante os eventos. 

 

Figura 210: Megabloco na Rua Primeiro de Março, Centro do Rio de Janeiro, 2020. Foto: Agência O Dia 

O início oficial do Carnaval de 2020 foi no dia 22 de fevereiro, e no período dezenas de blocos 

arrastaram milhares de pessoas pelas ruas e avenidas dos vários bairros da cidade. Embalados 

por músicas, fantasias, bebidas alcoólicas foi preciso prudência e muita orientação para que a 

empolgação não ultrapassasse os limites das leis. Fazer xixi em espaços públicos92, em postes, 

muros ou ainda provocar danos ao patrimônio público ou privado foram atitudes que levaram 

alguns foliões a antecipar sua “quarta-feira de cinzas”, quando é marcado o fim do carnaval, 

oficial. O alerta de que a brincadeira é legítima, sem, contudo, interferir na liberdade e nos 

direitos de terceiros foi feito pelo Juiz Leandro Loyola de Abreu, auxiliar da Presidência do 

 
Bloco da Anitta – 370 mil 
Sargento Pimenta – 340 mil 
Bloco da Preta – 320 mil 
Simpatia É Quase Amor – 320 mil 
Monobloco – 145 mil 
Banda de Ipanema – 130 mil 
Carnaval Square – 120 mil 
Carrossel de Emoções – 115 mil 
Chora Me Liga – 110 mil 
92 Em agosto de 2015, a Lei Municipal 5.930/2015 incluiu o art. 103-A na Lei sobre a Gestão do Sistema de Limpeza 

Urbana do Município do Rio de Janeiro de número 3277/2001. O artigo aumentou de R$ 170 para R$ 510 o valor da 
multa para quem for flagrado urinando ou defecando em vias públicas, atualmente o valor é de R$ 563,30.  
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Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na própria página da instituição no dia 21 de 

fevereiro: 

É Carnaval, mas isso não significa que liberou geral. Os foliões têm que ter 
atenção, pois nem tudo é permitido. (...) O Carnaval é uma festa popular, 
tradicional, que movimenta a economia do país, do Rio de Janeiro, mas 
vivemos em um Estado democrático de direito. As normas têm que ser 
observadas. E, às vezes, na empolgação, as pessoas esquecem um pouco 
disso. 

O juiz relembra o artigo 163 do Código Penal: “destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia”. 

Nesse artigo se explicita as formas e abrangências da punição, tratando daqueles que 

provocarem danos ao patrimônio ou bens de terceiros, podendo levar à detenção de até seis 

meses, dependendo. Se for considerado qualificado, e, portanto, um crime com ameaça e 

violência à pessoa ou pelo uso de explosivos, ou mesmo atentado contra o patrimônio da União, 

Estado, Município, ou empresas concessionárias, a pena passará de seis meses a três anos de 

prisão além de multa. Talvez, esta por si só deveria ser a grande medida de salvaguarda e 

proteção aos bens públicos, mas, para que isto ocorra é fundamental uma educação patrimonial 

e também a explicitação das punições relativas.  

O aplicativo Eventos.Rio, desenvolvido pelo Iphan Rio em parceria com a Secretaria de 

Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos (SEMESQVE), informou toda a 

programação dos desfiles, horários e locais, questões de mobilidade urbana, apresentando 

números de interessados em cada evento, gerando um quantitativo imediato dos cadastrados 

e o usuário era notificado de qualquer alerta do COR93. No entanto, causou certa estranheza 

que, ainda que tenha sido desenvolvido pelo Iphan, não há nenhum destaque ao patrimônio, 

mesmo na aba de interesse relacionada à “Cidade”. Esta seria uma excelente oportunidade para 

uma tentativa de educação patrimonial, ou mesmo para a sinalização da existência dos bens e 

suas funções nos percursos, no sentido de estreitar as relações com os foliões, ao invés de 

apenas esvaziá-las com o distanciamento promovido pelas barreiras policiais ou de grades de 

controle de acesso e proteção. 

Todo este monitoramento foi integrado pelo Comitê de Operações do Carnaval (COCar) criado 

pela Prefeitura, contando com os órgãos da administração direta e indireta no planejamento e 

operação do evento. Em janeiro, o gabinete de operações instalado na Sala de Crise do COR 

passou a funcionar nos mesmos moldes dos gabinetes de crise da Copa do Mundo de 2014 e das 

Olimpíadas de 2016. Apelidados de “folião espião” pela imprensa, agentes andavam em meio 

 
93 Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro 



342 
 

aos blocos com uma mochila munida de duas câmeras, chamada “Mochilink”, uma delas de 

360º, a fim de permitir a transmissão desta imagem à COR e para os celulares de todos os 

agentes envolvidos na operação de segurança e fiscalização. As imagens em tempo real dos 

blocos eram direcionadas ao Comitê por meio das câmeras da CET-Rio, o “espião” e por dois 

drones.  Felipe Michel, Secretário de Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos 

afirmou que a integração entre os órgãos foi essencial para um carnaval seguro na cidade: 

Sem dúvida, o grande destaque deste carnaval foi a integração de todos os 
órgãos, que planejaram suas ações e seguiram tudo o que foi conversado nas 
reuniões, entregando um carnaval alegre, organizado e, principalmente, 
seguro para cariocas e turistas. Posso dizer, sem sombra de dúvidas, de que 
o Carnaval 2020 foi o maior da história. 

 
Figura 211: Bens tombados cercados na Rua Primeiro de Março, Centro do Rio de Janeiro, Carnaval 2020. Foto: 
Diego Ramos 

 
Figura 212: Caminho de cercamentos aos bens tombados na área Central do Rio, 2020. Foto: Diego Ramos 

O total de operadores destinados pela CET-Rio, por dia, chegou a 320, com o objetivo de 

controlar o trânsito em torno do Sambódromo, com entradas e saídas da cidade. Atuou também 

auxiliando no deslocamento dos carros alegóricos e para o bom funcionamento dos blocos de 
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rua e aos foliões, a caminho das respectivas festas e casas. Houve bloqueio em 300 ruas e 600 

câmeras monitoraram o trânsito durante o período da folia. Grupos itinerantes da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos com 350 profissionais distribuíram material 

de divulgação de campanhas de prevenção e enfrentamento à violência de direitos e 5.670 

pulseiras para identificação das crianças e orientação aos responsáveis. Foram realizadas ao 

todo 17 mil 494 ações de assistência social. 

A Secretaria Municipal de Saúde distribuiu pelas áreas com maior concentração de foliões 210 

profissionais integrados às equipes dos postos de atendimentos, bem como 151 Ambulâncias 

Avançadas, com mais 302 médicos e enfermeiros; 2.500 atendimentos foram realizados em 50 

dias de folia entre a Sapucaí e os blocos de rua. Somente nos blocos foram 849 atendimentos. 

Seis mil guardas municipais realizaram patrulhamento, acompanhados inclusive de cães, 

promovendo as ações de ordenamento na cidade. Estas equipes são da Secretaria de Fazenda, 

Comlurb e apoio da Polícia Militar, contando ainda com tendas de operações na área. A Guarda 

Municipal registrou 16 ocorrências e efetivou a prisão de 15 suspeitos de cometerem furtos, 

lesão corporal, desacatos, desobediências, injúrias raciais, tráfico de drogas e atuou, ainda, no 

auxílio a vítimas de assalto. O Núcleo de Videopatrulhamento foi responsável por, pelo menos, 

95 ações preventivas de controle de delitos e quatro prisões, com provas coletadas pelas 

câmeras da prefeitura. 

Em mais um ano, a Comlurb em parceria com a Guarda Municipal dispôs de 101 fiscais do 

programa “Lixo Zero”, para aplicação de multas à população que descartar materiais de forma 

indevida. A operação atrelada a resíduos contou com 1. 180 coletores de lixo, 57 caminhões e 

3.800 contêineres próximos às concentrações dos blocos; 709 toneladas de lixo foram recolhidas 

durante todo o carnaval, sendo 332 mil e 500 toneladas na Marquês de Sapucaí nos seis dias de 

desfiles das escolas de samba, 119 mil e 400 nos blocos de rua, 81mil e 400 nos desfiles da 

Intendente Magalhães; 176 toneladas nos bailes populares em diversas ruas dos mais variados 

bairros da cidade (Dias da Cruz, no Méier; Largo do Bicão, na Vila da Penha e República do Chile, 

no Centro). Foram aplicadas 1.114 multas desde o pré-carnaval, sendo 1.050 a pessoas flagradas 

urinando em vias públicas. 

A área central da cidade teve policiamento reforçado, contando com seis torres de observações 

e controle, e 24 grades nos acessos à Rua Primeiro de Março e à Avenida Antônio Carlos, onde 

os megablocos desfilaram. A fim de viabilizar a abordagem e auxiliar no controle de utensílios 

que possam oferecer risco à população, o coronel Mauro Fliess, porta-voz da PM, em entrevista 



344 
 

ao G1, informou que “Em todos os acessos ao local do evento colocaremos gradis”. A 

responsabilidade pelo policiamento coube ao 5º Batalhão (Praça da Harmonia) com um efetivo 

de mil policiais militares.  

 
Figura 213: Estátua de Tiradentes em frente à ALERJ, cercada com grades, Carnaval 2020. Foto: Diego Ramos 



345 
 

 

Figura 214: Como fica o trânsito no entorno do Sambódromo durante os dias de desfiles. Foto: Reprodução/COR 

 
Figura 215: Torre de policiamento no Centro do Rio de Janeiro, 2020. Foto: Desconhecido 

Ainda segundo o porta-voz, os policiais que ficaram posicionados nas três torres tiveram 

equipamentos de observação e comunicação direta com as equipes da PM que estavam no solo, 

próximas às movimentações suspeitas. As dispersões dos desfiles contaram com comboios 

policiais em motocicletas e a pé. Este aumento de efetivo, segundo o coronel, não teve uma 

relação direta com os tumultos observados novamente este ano no bloco “A Favorita”, foi uma 
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medida planejada em decorrência dos diversos problemas do ano de 2019 e, sobretudo, 2018. 

Fliess destacou ainda que em relação à polícia, a Rua Primeiro de Março, bem como a Presidente 

Antônio Carlos são os locais mais adequados para o sucesso das estratégias de segurança nos 

megablocos carnavalescos. 

A partir dali já começamos a pensar em uma nova estratégia, que atenda a 
necessidade que não é só de um bloco de carnaval com um público razoável, 
mas um público às vezes muito maior do que prevê a produção na entrada da 
documentação. (...) Entendemos que o melhor lugar é o Centro e o acesso ao 
local do evento deveria ter barreiras no entorno, mais precisamente na 
Primeiro de Março e na Presidente Antônio Carlos. 

Áreas tradicionais da cidade ficaram conhecidas como carnaval do povo e receberam 

investimentos da Prefeitura e concentraram grande números de foliões. A Cinelândia, onde 

desde 1990 a Riotur promove o Baile da Cinelândia, um dos eventos mais famosos do carnaval 

de rua na cidade, nos quatro dias recebeu na Praça Floriano Peixoto 42 mil pessoas, 18mil 

somente em um dia. A Intendente Magalhães, por onde 50 escolas de samba e blocos de 

enredos desfilaram totalizou 160 mil pessoas. A Avenida Chile, referenciando os carnavais nos 

moldes antigos, recebeu os blocos de enredo do Grupo I, do dia 22 a 25 de fevereiro, em torno 

de 38 mil pessoas. O Terreirão do Samba, na Praça XI, recebeu grandes artistas durante os oito 

dias de festa, concentrando 28 mil pessoas. Todos os blocos que não foram autorizados, porém 

desfilaram, foram registrados pela Secretaria de Eventos, contabilizando 163.  

Em relação ao carnaval das escolas de samba, que acontece na Avenida Marquês de Sapucaí ele 

passou por uma grande reforma em sua estrutura. Nos anos anteriores, o Sambódromo vinha 

apresentando sérios problemas junto ao Corpo de Bombeiros. Deste modo, as obras incluíram 

intervenções na parte de iluminação, infraestrutura e incêndio e pânico, repensando as saídas 

de emergência e os corredores de escoamento de público. O Ministério Público havia sido 

acionado anteriormente para que fosse garantida maior segurança aos espectadores.  

Muitas são as medidas para garantir a segurança não só das pessoas, mas também dos bens 

patrimoniais urbanos. Embora não se percebam ações visando uma conscientização efetiva da 

história e do valor dos bens patrimoniais. Enquanto as alternativas de preservação forem grades 

e tapumes ou mesmo policiamento ostensivo, bem como a intensificação de monitoramento via 

câmeras em mochilas, ou drones, ou torres, os bens vão seguir sem uma legitimação ou 

reconhecimento efetivo pela população.  

Como os megaeventos são percebidos mais como ameaças, por isto as grades se fazem 

essenciais.  No entanto, poderiam ser vistos como um momento de potencial multiplicação do 

saber festivo e de participação efetiva daquele bem naquela rotina urbana. Atualmente, as 
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barreiras preservam a identidade do bem dos vândalos que se escondem nas multidões, que de 

alguma forma demonstram indiferença ou passividade ao ato de dano.  

 

Figura 216: Baile da Cinelândia na Praça Floriano Peixoto, 2020. Foto: Desconhecido. 

 
Figura 217: Desfile das Escolas de Samba no Avenida Marquês de Sapucaí, após reforma. 2020. Foto: Desconhecido 

Nessa perspectiva, questiona-se aqui se, quando as massas passarem a reconhecer os valores 

de um bem e estes forem legitimados e corroborados por aquela sociedade temporal a ele, a 

sua preservação não virá também do próprio controle popular? Seja por rejeição a atos isolados, 

ou pelo senso de pertencimento; a tendência é não depredar algo com o qual há uma 

identificação. Parece que por este caminho, mais longo e de conscientização histórica, ficará 

mais difícil se esconder na multidão, quando o pensamento é individual e não representativo. 
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Por que, em tempos tão “comunicativos”, virtuais, redes sociais, aplicativos, ainda se apela para 

a preservação recorrendo ao medo da multa ou da prisão? Por que não buscar na 

conscientização, educação e pertencimento, a adesão imprescindível para que os próprios 

cidadãos sejam reguladores, fiscalizadores e valorizadores daqueles bens que lhes pertencem e 

que detêm o poder de manter às seguintes gerações? O Cordão do Bola Preta corrobora para o 

senso de pertencimento uma vez que, mais do que uma ameaça ao patrimônio cultural ainda 

que arraste multidões pelas ruas da área central carioca, é encarado como um lugar de 

celebração descontraída. 

  



349 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5: A SEGURANÇA FÍSICA E O SIMBOLISMO 

IMPREGNADO: BARREIRAS PATRIMONIAIS E 

MÁSCARAS DE MANIFESTANTES 
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5.1.  VEDAR OU INTERAGIR? OCULTAR OU EXPOR? 

Conforme aqui relatado, que as grandes concentrações de cidadãos em manifestações sociais 

acabaram por extravasar, transformando a cidade em um campo de conflitos entre policiais e 

populares, segue-se uma breve exposição de algumas formas de segurança adotadas. Pretende-

se explicitar uma possível relação dos tensos encontros entre manifestantes e policiais e as 

formas de proteção mútuas, e a adoção de medidas de preservação à integridade dos bens 

patrimoniais da cidade. Grades, tapumes e cercas, que figuram atualmente como barreiras 

protetivas postas na frente das edificações públicas ou fazendo o fechamento e a condução em 

vias, cumprem esse contraditório papel de proteção e segregação. Estas, provavelmente, 

tiveram sua origem na necessidade de o homem de proteger seus bens dos danos em potencial. 

É preciso antever probabilidades de prejuízos e estruturar medidas capazes de minimizá-los. 

Medidas de segurança física seriam mais eficazes do que apropriações e interações positivas na 

contenção de danos?  

Por isso, além de fazer um breve histórico do uso das barreiras pretende-se questionar a sua 

eficiência enquanto meio de inibir ou estimular danos no curto prazo. Assim como discutir o seu 

potencial de preservação, naquele momento de apropriação das ruas pelas massas, ou de 

possível estimulador de depredações pelo não reconhecimento de seu valor, por parte da 

população, impedida de se apropriar daquele bem. Trata-se, de fato, de um juízo de valor 

quando um bem não é reconhecido como pertencente a uma dada sociedade. Há um potencial 

de esvaziamento de significado do bem com o distanciamento ou a inibição da interação entre 

os dois agentes envolvidos: população e edificação? Enxergar os cidadãos reunidos como 

destruidores em potencial é o caminho mais adequado? Ou não seria mais eficaz entender esses 

momentos de grandes concentrações populacionais nas ruas enquanto probabilidades de 

ampliação da educação patrimonial, destacando-se a importância da preservação para as 

próximas gerações? 

Recorre-se aos primórdios da segurança física, neste momento, para tratar dos avanços ao longo 

do tempo. A provável origem da segurança física remonta à Pré-história, quando o homem, a 

partir da necessidade de se proteger e a seus semelhantes dos riscos provenientes da Natureza 

busca locais para a sua proteção. Antes, ainda, enquanto um grupo coletor sem moradia fixa, 

em bandos buscavam abrigos provisórios em cavernas e vãos entre rochas. Não havendo 

apropriação de recursos, não se estabelecem barreiras de proteção. As cavernas, que tinham a 

função de proteger das condições climáticas, de inimigos e de predadores, podem ser 
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consideradas precursoras da segurança física. A reclusão era uma forma de se proteger dos 

riscos iminentes. 

Entendendo a cidade como morada de uma sociedade, tratar-se-á brevemente, ainda, da sua 

concepção atrelada à necessidade de proteção. A partir do momento que o homem deixa de ser 

nômade fixando-se à terra aparecem as primeiras aldeias. A preocupação de organizar e 

disciplinar o convívio social entre os membros das “comunidades”, visando alcançar um respeito 

aos direitos e bens individuais e coletivo entra em voga. É através do estabelecimento de regras 

de convívio e comportamento de grupos que se estrutura a organização social, política e 

econômica. Compostas de casas de madeira, barro ou pedra, localizadas próximas às fontes de 

água, lagos ou rios, buscando a segurança física das pessoas e dos bens adquiridos, sejam 

alimentos, ferramentas ou a própria demarcação de seu espaço. Passam a reunir bens próprios, 

como moradia, alimentos e animais, gerando eventuais acúmulos e a consequente necessidade 

de proteger estes recursos das intempéries e possíveis ameaças. Deste modo surge a 

preocupação com a segurança privada voltada para a proteção do patrimônio coletivo, mas 

também de pessoas e seus pertences. Ao longo do tempo, a utilização de materiais e de técnicas 

para a construção das casas foram sendo aprimoradas, viabilizando a segurança e resistência 

contra animais predadores e tribos inimigas. 

As vilas vão se tornando cidades e crescem também os conflitos entre as cidades. Para se 

proteger fisicamente, elas passam a ser cercadas por grandes muralhas, servindo como barreira 

física, a fim de evitar ou dificultar o ataque e acesso inimigo. Além dos muros cada vez mais 

altos, as cidades eram ainda guarnecidas por homens armados e portões de acesso, por vezes 

retráteis. Pode-se traçar similaridades com as cercas de proteção aos bens culturais edificados 

tombados, que vão crescendo e se enrijecendo, também, com o tempo, e para além ainda 

contam com um efetivo policial armado. As cidades muradas apareceriam como a fonte mais 

evidente das origens da segurança física. As primeiras cidades muradas datam por volta de 4.000 

a.C., localizando-se em geral próximas a rios, como no caso da Mesopotâmia, no Oriente Médio. 

Essa região caracterizava-se por intensos conflitos pelos solos férteis e os povos, que por ali 

transitavam buscavam dominar uns aos outros, aprimorando suas fortificações e estabelecendo 

novas barreiras e formas de dificultar a exposição aos inimigos. Havia ali uma ameaça iminente, 

a necessidade de proteção se sobrepunha às possibilidades de interação amistosa entre as 

comunidades. 

Na sociedade medieval, as cercas e muros se fizeram ainda mais presentes para proteger os 

feudos e castelos com muros cada vez maiores. Agregando-se a essas barreiras fortificadas 
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verticais, os poços e torres, de onde com maior distância do inimigo se poderia atacar ou 

defender-se. Devido aos intensos conflitos, motivados por conquistas de territórios e confisco 

de bens, os castelos foram construídos enquanto fortificações para defender e resguardar os 

bens, ao mesmo tempo que para representar o poder material daquele povo, através dos 

recursos dispostos para a sua construção. Uma analogia, talvez, possa ser feita com alguns 

castelos institucionais que guardam enormes riquezas artísticas e materiais em seus interiores 

e contam com diversas barreiras de proteção e inibição de acesso, além de seu simbolismo 

tipológico formal. Seja pela elevação do solo, empoderando em termos clássicos as fachadas; 

ou pela monumentalidade que acaba diminuindo o ser humano diante da instituição; ou ainda 

por efetivos policiais e grades. Fato é, que algumas destas edificações, como a antiga Casa dos 

Vereadores, onde hoje se localiza a ALERJ, guardava um cofre com todas as riquezas da cidade. 

É uma representação de poder político e que, na época, por volta de 1640, figurava também 

como um atrativo econômico para quem ousasse tentar violar. 

 
Figura 218: Servidores entregam flores a policiais na frente da ALERJ, 2016. Foto: Divulgação Jornal Extra 

 
Figura 219: Palácio Tiradentes e Paço Imperial cercados, tapumados e protegidos com efetivo policial e arames 
farpados, 2016. Foto: Desconhecido 

Ainda em relação aos castelos medievais, ao longo dos tempos, os reis e nobres buscando 

assegurar maior proteção a sua família e bens, passam a ocupar e construir edificações cada vez 

mais fortificadas. Essas edificações contavam com acessos dificultados, barreiras geográficas 
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agregadas, implementação de mais mecanismos capazes de impedir, detectar ou responder de 

forma eficiente as tentativas de ameaça. Inicialmente projetados para defesa, os castelos 

abrigavam as milícias da época e eram construídos com blocos de pedras densos e altos, 

importantes e, por vezes, escassos recursos na região, reafirmando o além do poder desta 

milícia, também o simbólico e morfológico. Posteriormente, por ser construídos fortificados e 

ainda contar com muros ao redor deles e das cidades, tornaram-se as residências dos senhores 

feudais, reis e nobres da época. 

Os castelos deveriam suprir as demandas integralmente, proporcionando higiene, água limpa, 

cozinhas, alimentos e, obviamente, segurança. Caracterizavam-se inicialmente por um forte 

cercado, intitulado Grod, formado por paredes de madeira e argila, plataformas, e dispondo de 

uma ou mais fontes que o conectassem com o redor da construção, isolada por um fosso. Este 

fosso, em algumas ocasiões, contava com animais predadores ou mesmo substâncias irritadiças 

ou venenosas, isolando ainda mais o inimigo. Mais tarde, os castelos passaram a incluir as 

chamadas Berfried (a parte mais alta); o castelo era construído com torres altas e arredondadas, 

características das construções romanas em suas fronteiras. A partir do século XIII, as 

construções já eram em pedra. Os castelos poderiam se localizar em uma colina de terra, Motte, 

e tendo em sua parte central um pátio, Bailey, cercado por muros de madeira e por um portão. 

Reportando essas estruturas à contemporaneidade, e pensando em estruturas urbanas para a 

segurança de grandes eventos, se poderia pensar em: torres (Berfried) de segurança, com 

policiais para vigiar do alto e agir de lá a qualquer provável ameaça, como ocorre nos carnavais 

cariocas. No que diz respeito ao Grod, pode-se fazer uma analogia com as sequências de 

barreiras utilizadas ao redor dos bens culturais edificados, demarcação de isolamento por cercas 

baixas e articuladas, seguidas de efetivo policial, mais barreiras verticais, podendo ser tapumes 

e em seguida, mais ao alto, nova concentração de policiais.  

Muitas vezes, a frente de tudo isso ainda estão os policiais da Tropa de Choque com escudos, 

ou mesmo viaturas. A relação dos Motte e Bailey poder-se-ia visualizá-los na utilização das 

escadarias das edificações para controle de acesso e de público, e ainda a sequência de cercas 

e tapumes, com efetivo policial que completam a sequência de proteção. Com o tempo essas 

barreiras vão ficando mais altas, materialmente mais resistentes a conflitos, contando com mais 

efetivos policiais ou de cavaleiros, dependendo de qual época relacionada. 

Evidentemente, as grades que protegem os bens culturais edificados e os monumentos 

passaram por um processo de evolução. Inicialmente não passava de uma fita de isolamento em 

torno da área que não poderia ser acessada, daí passando para a tela de proteção, demarcando 
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o limite da permanência, sustentada por pequenas bases de madeira. Não respondendo aos 

objetivos vão ser substituídas por tapumes de madeiras compensadas, que nas manifestações, 

muitas vezes, são arrancadas, quebradas e utilizadas inclusive como escudo pelos 

manifestantes. Passando, então, a ser usadas estruturas de alumínio como tapumes que, por 

mais que vedem visualmente e isolem os bens, são facilmente desconectadas umas das outras 

rompendo-se o isolamento.  

Em meio a muitas discussões sobre permeabilidade visual e possibilidades de articulação, 

transporte e agilidade de montagem, no local a ser protegido, foram adotadas as grades de 

ferro, com encaixes. A estas se agregam lacres e correntes e em não sendo respeitadas vão ser 

substituídas por grades tramadas de ferro, cada vez maiores e mais bem estruturadas no chão 

e umas nas outras. Arma-se uma barreira vertical eficientemente alta, materialmente forte para 

aguentar possíveis violações e resistente ao fogo e a algum choque, além de proporcionar 

permeabilidade visual ao bem. Estas estruturas têm sido utilizadas nos últimos carnavais e em 

grandes concentrações de cidadãos na cidade para proteger as edificações de interesse 

histórico-cultural da área central. 

Algumas das estratégias de defesa dos castelos estavam associadas a sua localização em áreas 

com pouca vegetação, eliminando-se tudo que pudesse servir de esconderijo ao inimigo, bem 

como para facilitar a observação dos guardiões. Aspectos que podem ser percebidos na própria 

espacialidade urbana diante das edificações político-institucionais com esplanadas menos 

obstruídas à frente e o posicionamento estratégico dos policiais nas escadarias buscando 

antever as investidas dos manifestantes. Ao mesmo tempo, que são usados esquemas como 

cercar e isolar a área de conflito, protegendo equipamentos urbanos suscetíveis a danos ou que 

possam ser usados como escudos. Em alguns momentos, as trincheiras e barricadas incorporam 

a função defensiva, não só como estratégia ostensiva, sendo muito utilizadas em protestos. 

Os fossos medievais que circundavam as muralhas externas das cidades também podem ser um 

foco de análise. Funcionavam como elemento para dificultar o acesso à cidade e enquanto 

depósito de lixo e detritos. Os ônibus, carros ou equipamentos e objetos urbanos incendiados 

constantemente nos protestos, visando dificultar o acesso da polícia e criar uma barreira física 

que impeça a permeabilidade de uma área, podem ser comparados aos fossos, talvez. Inclusive, 

por contarem com possíveis bombas e artefatos que inesperadamente ameacem a integridade 

do invasor, como os animais ou catapultas poderiam fazê-lo no período medieval. 
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Figura 220: ALERJ totalmente pichada e depredada em 2013, por representar uma arquitetura do Poder político, 
inclusive em termos formais. Foto: Desconhecido 

 
Figura 221: Invasão e muitas depredações na ALERJ, após manifestantes arrancarem as grades de isolamento da 
edificação nos protestos de 2013. Foto: Desconhecido 

Se os muros externos dos castelos medievais eram mais reforçados para aguentar as investidas 

inimigas, além de mais altos, pode-se estabelecer uma comparação com a elevação de algumas 

das edificações patrimoniais como os palácios Tiradentes e Pedro Ernesto, que possuem um 

embasamento de pedras, para dar mais sustentabilidade à edificação, mas que acabam 

suportando e inibindo investidas e aumentam a durabilidade da construção. Em geral, essas 

regiões reforçadas de pedras recebem muitas pichações, buscando seus autores dificultar a 

remoção, mas resistem melhor a danos definitivos do que as paredes caiadas como, por 

exemplo, do Paço Imperial. Se alguns castelos de época dispunham de passarelas, em pedra ou 

madeira, guardadas por soldados que assim podiam surpreender o inimigo, em muitos 
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momentos, nas mobilizações sociais cariocas, a repressão policial disparou suas investidas dos 

andares altos das edificações, surpreendendo e tendo melhor visibilidade da rua. 

A seteira é uma abertura como pequenas fendas ou orifícios estreitos nos muros e matacões, 

que originariamente servia para flechar o inimigo. Pode-se dizer que elas chegaram a ser 

utilizadas, já na modernidade, durante as manifestações de massa urbanas, quando se utilizam 

os tapumes plenamente fechados, de madeira ou alumínio, para permitir aos policiais o contato 

físico com os manifestantes, através destes pequenos espaços. No passado, as barreiras 

protetivas possuíam aberturas para visualizações dos soldados, que iam se afunilando, à medida 

que, se seguiam para a parte externa, o que, atualmente, é inviável pela espessura das barreiras 

protetivas, bem menor. A perda de espessura das barreiras, por outro lado, adaptou-se para 

maior amplitude da abertura, para visualização do oponente, proporcionando uma melhor 

perspectiva. 

As cabines do portão e a ponte levadiça tinham a função de permissão e identificação das 

pessoas, impedindo invasões. Este sistema de eclusas, que existia em alguns castelos, também 

pode ser observado, de forma analítica aqui, no carnaval de 2020, com as ruas da área central 

fechadas com grades e efetivos policiais, tendo um setor de entrada e um de saída, a fim de 

melhor controlar os fluxos e minimizar exposições e riscos. Vale ressaltar ainda a presença, já 

antiga, em muitos palácios de portas resistentes e saídas secretas e conexões subterrâneas, 

permitindo fugas em caso de uma possível derrota.  

Por último, em relação ao período medieval e o paralelismo com as tentativas atuais de criação 

de barreiras efetivas contra as depredações em grandes manifestações e protestos, menciona-

se a utilização dos círculos concêntricos. A teoria dos círculos concêntricos aplicados a segurança 

pública deu origem à sequência de barreiras de segurança em derredor dos bens a serem 

protegidos Baseado na tese de que devem-se estabelecer zonas de segurança, chamados 

círculos de proteção, para reduzir a possibilidade de acesso e diminuir a probabilidade de 

invasão, ou retardá-la para permitir a intervenção das forças, além de possibilitar a captura do 

invasor, se for o caso.  

Esta estratégia por parte da Polícia Militar parece que ficou evidente no evento de depredação 

do dia 17 de junho de 2013, à ALERJ. Adotada comumente na proteção dos bens tombados, 

naquela ocasião contou com uma barreira de grades na parte externa à edificação e viaturas, 

afora um efetivo policial com escudos; uma outra barreira gradeada na base da escadaria, 

também com homens armados;  no meio da elevação outro grupo de homens e grades e no 

topo, próximo ao acesso, mais algumas barreiras de homens e ferros. À medida que as barreiras 
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foram sendo tomadas por manifestantes com bombas, paus e pedras, a polícia foi recuando até 

se abrigar no interior do Palácio, trancando as portas mais reforçadas e fazendo de móveis 

barricadas para dificultar o acesso dos vândalos. Tal estratégia retardou o confronto direto, até 

a chegada da Tropa de Choque da Polícia Militar, para dispersar os revoltosos e prevenir mais 

danos. 

 
Figura 222: Escudos policiais com as espécies de "seteiras" para que seja visível o inimigo, 2013 - Rio de Janeiro. 
Foto: Desconhecido 

 
Figura 223: Protesto de servidores na Alerj contra o pacote de cortes do governo do Estado. Manifestantes usam 
as cercas de proteção para fixar seus cartazes e faixas de reivindicações, 2016. Foto: Desconhecido 
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Figura 224: Sucessão de cercas e tapumes e efetivo policial e Tropa de Choque na ALERJ, 2016. Foto: Leonardo 
Cardoso / Arquivo pessoal 

 
Figura 225: Sequência de cercas e efetivos policiais na ALERJ, 2016. Foto: Leonardo Cardoso / Arquivo Pessoal 
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Figura 226: Soldados alemães defendendo trincheira na Bélgica.. Foto: Desconhecido 

 
Figura 227: Manifestantes montam barreiras com tapumes para se protegerem e atacarem policiais durante 
confronto no Rio de Janeiro em 2013. Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP 

 
Figura 228: Policial recoloca gradil derrubado por manifestantes que isola área do Palácio Guanabara, 2013. Foto: 
Yasuyoshi Chiba/AFP/VEJA 
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Figura 229: A "Terra de Ninguém" formada entre o efetivo policial e as barreiras dos manifestantes, Avenida 
Presidente Vargas, 2013. Foto: Ricardo Moraes/Reuters 

 
Figura 230: Manifestantes utilizam os tapumes de alumínio que protegiam a Biblioteca Nacional, 2013. Foto: 
Desconhecido 

 
Figura 231: Manifestantes montam barricada e apontam fogos de artifício em direção aos policiais. Confronto entre 
manifestantes e policiais militares do Batalhão de Choque. Protesto de servidores do Estado do Rio de Janeiro 
contra o pacote de ajuste fiscal do governo. 
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As barreiras de segurança física vêm evoluindo de acordo com as necessidades e meios 

disponíveis, e a partir das próprias necessidades e apropriações humanas. Neste sentido, vale 

destacar o papel desempenhado, como estratégia de guerra, pelas trincheiras. E também das 

barricadas, cumprindo seu papel de resistência, compostas pelos materiais arrancados e 

depredados das ruas, para proteger os manifestantes da repressão policial, ou mesmo 

funcionando como barreira à ofensiva policial, mas permitindo o ataque. Daí a analogia entre 

trincheiras e barricadas.  

Tais estratégias foram usadas na Primeira Guerra Mundial uma e na Revolução Francesa a outra, 

por exemplo, e são ainda aplicadas nos eventos que descambam para a violência, normalmente, 

ao final de manifestações sociais pacíficas de reivindicações populares. E, assim, se completam 

as analogias históricas entre as barreiras de proteção e suas aplicações na contemporaneidade. 

De forma alguma, estas aproximações aqui propostas pretendem-se afirmações taxativas e 

comparações diretas. A ideia ao apresentá-las é refletir sobre os elementos históricos e sua 

possível aplicabilidade enquanto estratégias de conflito. Deste modo, se aplicam os estudos dos 

entrincheiramentos provenientes como estratégia da fase da Primeira Guerra Mundial chamada 

de “Guerra de Trincheiras”, de 1915 a 1917. A disposição de forças, aparentemente muito 

equilibradas, dos Aliados para com as Potências Centrais cavar trincheiras foi, talvez, a solução 

encontrada para tentar avançar ou manter posição no terreno durante a batalha. Ainda que, 

historicamente, as trincheiras sejam valas construídas sobre terrenos, com cerca de dois metros 

de profundidade ou um tamanho suficiente para que um homem pudesse estar completamente 

coberto e protegido, elas são aqui comparadas a estratégias de resistência e enfrentamento, 

defesa e ataque, entre manifestantes e policiais.  

Durante a guerra, a observação do campo adversário era feita por meio de telescópios, ou 

observadores, ainda que mais raramente, levantar o rosto para perscrutar o campo inimigo 

apresentava grande risco. As linhas de grandes escudos, com capacetes e articulação entre os 

policiais, para se esconder atrás destes elementos e assim avançar ou se manter no território 

são analogias que se pode fazer com as trincheiras, ainda que não sejam escavadas em solo 

urbano. Os espaços entre as trincheiras de um ou de outro lado eram conhecidos como “Terra 

de Ninguém”, e transitar por esta área poderia implicar um grande risco. Triste representação 

do solo urbano das avenidas cariocas em dias de conflitos e manifestações sociais. 

As trincheiras não funcionavam apenas em momentos de combate, elas poderiam de forma 

complexa ter espaços reservados ao descanso, para os feridos graves, destinados a banheiros. 

A maior parte do tempo que passavam em trincheiras os soldados estavam vigiando, mais até 
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do que lutando. Essa presença já poderia caracterizar o estado de nervos, provocando um 

intenso desgaste de todos os lados da guerra. As investidas violentas nas trincheiras iam de 

bombas a gases venenosos, visando dissipar as tropas e fazer os soldados abandonarem seus 

postos. Só depois que isto acontecesse é que eles avançavam rumo as trincheiras inimigas. Outra 

similaridade estratégica com a repressão às manifestações sociais violentas atuais. 

Nos recentes enfrentamentos em protestos, se, por um lado, os policiais se articulam atrás de 

seus escudos para se defender e atacar, avançando, por outro, os manifestantes buscam na 

cidade e seus equipamentos públicos encontrar barreiras de defesa, seja pelos muros, grades, 

tapumes ou mesmo edificações. Muitas vezes, as próprias ruas adjacentes e suas edificações e 

equipamentos funcionam como espécies de trincheiras, servindo como espaços de proteção em 

combates e de pontos estratégicos para observação das movimentações inimigas, bem como 

um espaço para descanso, se for o caso.  

Os gases de efeito moral também são usados contra manifestantes visando dissipá-los e, vez ou 

outra, são relançados de volta pelos cidadãos contra os policiais. A própria ALERJ, no dia 17 de 

junho de 2013 e em tantos outros momentos, funcionou como um espaço de recolhimento do 

efetivo policial, se resguardando até o envio de novas tropas para rendê-los ou auxiliá-los no 

combate. Fato que também ocorria nas trincheiras através dos túneis de comunicação que havia 

entre elas.  

Em relação aos revoltosos e vândalos nos protestos que depredam a cidade, muitas vezes com 

a intenção de se sobrepor à “ordem vigente”, pode-se associar a estratégia de barricadas. Muito 

comuns na Revolução Francesa para proteger a população, como já se tratou nesta tese, elas se 

constituíam de um empilhamento de madeiras, barris, toneis, obras de arte, bancos, carruagens 

e tudo o mais que estivesse disponível na rua. O termo vem do francês, “barrique”, que eram 

toneis para armazenar líquidos, maiormente empregados e que foram usados pela primeira vez 

em 1588. Em 12 de maio do mesmo ano, em Paris, houve um grande levante popular contra o 

Rei Henrique III. Neste dia, que ficou conhecido como o “Dia das Barricadas”, foram erguidas 

barreiras nos principais pontos da cidade, quando foram computadas 60 mortes de soldados, 

resultando na fuga do Rei. 

Nos protestos de 2013, essa estratégia de empilhamento de equipamentos visando impedir o 

acesso e a passagem das guardas para reprimir os manifestantes foi amplamente utilizada. Além 

de carros virados ou arrastados e bancos, lixeiras, grades e outros materiais, as barricadas dos 

manifestantes eram compostas ainda, por mochilas, os próprios cones de interdição policial e 
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tapumes usados para proteger lojas e bens tombados. Nos conflitos, uma prática recorrente foi, 

mediante a ofensiva policial, incendiar as barricadas que formavam enormes labaredas, 

deixando um rastro de destruição pela cidade. Estas barreiras servem inclusive de anteparo às 

balas de borracha e às bombas de gás lacrimogênio, ao mesmo tempo em que dificultam a 

identificação do manifestante que porventura atire pedras, paus ou cometa danos atentando 

contra a ordem. Mochilas com bombas caseiras, fogos de artifícios, direcionados às barreiras 

policiais e arame farpado são elementos também utilizados em barricadas para obstaculizar as 

investidas policiais. 

O que talvez tenha afastado muitos cidadãos dos protestos, em 2013 na cidade do Rio de 

Janeiro, que sempre terminavam de forma violenta. Ter o seu Direito de Expressão cerceado 

pela violência de outros manifestantes, seja como resposta à repressão, é um grande problema 

para que o Estado, as instituições, a população e toda uma força tarefa sócio-política auxiliem 

na resolução.  

Ainda que diretamente não estejam associados à violência física, pelo menos não no que tange 

ao conflito e confronto direto, os muros dos grandes condomínios fechados, surgidos no Brasil 

na década de 1980 (LOPES, 2009), com seus portões e circuitos de vigilância parecem respostas 

ao medo da violência das cidades. Os condomínios fechados são conjuntos habitacionais que 

restringem o acesso público, em geral, por uso de portões, muros e cercas (ATKINSON et al. 

2005). Os condomínios fechados podem ser também antigas áreas residenciais, que acabam se 

fechando através de barreiras físicas, segundo Blakely (2007). Assim como os condomínios 

fechados, as cidades muradas, entendidas como reação ao medo da violência urbana, são 

manifestação dramática de fortificação das cidades (BLAKELY et al. 1997). A opção por murar 

ambos espaços, sejam as cidades medievais ou condomínios privativos atualmente, têm seu 

ponto de convergência na violência urbana. 

No Brasil, inicialmente localizados nas grandes áreas suburbanas, os condomínios começam a 

ocupar a área urbana adensada. No entanto, parece fundamental aqui relacionar estes 

empreendimentos que visam a segurança física das moradias, das famílias e seus bens, tal qual 

na pré-história ou relacionados aos castelos medievais, com grandes ilhas impenetráveis, 

apresentando poucas conexões com a malha viária. 

Estes enclaves fortificados, conforme conceitua Caldeira (1997), promovem intensa 

transformação na cidade. Apesar das diversidades de usos, como moradia, lazer, trabalho, ou 

mesmo consumo, algumas características básicas os tornam semelhantes.  
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Figura 232: Passagem entre ALERJ e Paço Imperial sendo cercada para prevenir depredações durante as 
manifestações de 2016 dos servidores públicos, contando com tapumes metálicos, grades, cercas e arame farpado, 
além de efetivo policial, 2016. Foto: Desconhecido 

 
Figura 233: Barreiras sucessivas para proteção da ALERJ durante protestos de 2016. Foto: Tânia Rêgo / Agência 
Brasil 

 
Figura 234: Repressão policial após manifestantes terem ultrapassado as primeiras barreiras policiais, 2016. Foto: 
Tânia Rêgo / Agência Brasil 
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Figura 235: Manifestante abraça policial em barreira do efetivo na frente da ALERJ, 2013. Foto: Fábio Seixo - Agência 
O Globo 

 
Figura 236: Torres de policiamento durante carnaval de 2019. Foto: Divulgação O Globo 

 
Figura 237: Homenagens a Marielle e pedido de elucidação do assassinato nas escadarias da ALERJ, 2019. Foto: 
Desconhecido 

São propriedades privadas para uso coletivo; são fisicamente isolados, seja 

por muros, espaços vazios ou outros recursos arquitetônicos; estão voltados 

para dentro, e não para a rua; são controlados por guardas armados e 

sistemas de segurança privada que põem em prática regras de admissão e 

exclusão. Mais ainda, os enclaves constituem arranjos muito flexíveis. Em 

virtude de seu tamanho, das novas tecnologias de comunicação, da nova 

organização do trabalho e dos sistemas de segurança, os enclaves de 

escritório e de comércio, por exemplo, concentram tudo de que precisam 

dentro de um espaço privado e autônomo e podem se localizar em quase 
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qualquer parte, independentemente de seus arredores.  (CALDEIRA, 1997, p. 

159).  

Essa introspecção formal arquitetônica, voltando-se somente para o espaço interno, faz dos 

condomínios fechados uma espécie de barreira murada para as vivências urbanas em seus 

entornos, causando fortes impactos. Essas grandes extensões muradas não são receptivas aos 

pedestres, mas, além disso, criam áreas de monotonia e hostilidade urbana. Sobressaltam a falta 

de interação entre o espaço e a vida privada e as ruas. Desta maneira, vive-se uma dicotomia, 

se por um lado busca-se nos fechamentos a segurança dos condôminos, por outro,  a hostilidade 

gerada por seus muros e falta de interação impedem seus moradores de estabelecer um senso 

de pertencimento com o entorno assim como não se sentem seguros nas ruas, "e quando 

temem as ruas, as pessoas as usam menos, o que torna as ruas ainda mais inseguras” (JACOBS, 

2011).  

Jane Jacobs (2011) afirma ainda que ruas movimentadas conseguem garantir, de alguma forma, 

a segurança, ao contrário de ruas desertas; e que sempre deve haver movimento nas calçadas. 

A autora destaca também a importância fundamental de se ter “olhos para a rua”, ou seja, 

garantir uma interação mínima necessária entre rua e edificação. Não basta que os edifícios 

sejam voltados para a rua, se longas barreiras são interpostas como interface entre eles, a 

população e as vivências urbanas; esse estreitar de laços é importante. Os edifícios “não podem 

estar com os fundos ou um lado morto para a rua e deixá-la cega” (JACOBS, 2011, p. 36). 

Quando, no carnaval de 2020, a cidade do Rio de Janeiro opta por um esquema de segurança 

cercando a área central e suas ruas com efetivo policial, grades e detectores de metal, está 

trabalhando para a manutenção da ordem, e isto inclui a preservação patrimonial, ou estaria 

criando espécies de condomínios fechados, ou privando o espaço público do próprio público? 

Ao mesmo tempo em que se cria uma sensação de segurança, reforça-se um medo das ruas e 

da violência, o que distancia o evento de sua premissa como festividade carnavalesca. O controle 

para ingressar nos centros históricos e as revistas policiais, por si só geram um clima de 

insegurança, não pertencimento, hostilidade e violência.  

Ainda que louvável, a organização para prevenção de possíveis descontroles sociais não podem 

ser superiores às iniciativas que estimulem a não violência e depredações e de educação 

patrimonial e social, efetivas. Não se deve transformar os centros históricos na ambiência 

urbana dos condomínios fechados, formando corredores monótonos e hostis aos foliões, 

manifestantes ou cidadãos de passagem. As máscaras carnavalescas não devem ser vistas como 
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ameaças potenciais por ocultar o indivíduo. Mais do que uma ocultação da individualidade na 

multidão, elas são, sobretudo, uma ode ao coletivo, uma celebração pública da vida. 

 

Figura 238: Onda de protestos, com dimensões que não se via desde 1960, nos Estados Unidos antirracistas, 2020. 
Foto: Samuel Corum 

 

Figura 239: Rio de Janeiro - Manifestantes mascarados se juntaram ao protesto dos professores, e picharam o 
prédio da Assembleia Legislativa no centro - (07/10/2013) (Sergio Moraes/Reuters/VEJA) 
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5.2. O USO DE MÁSCARAS EM MANIFESTAÇÕES SOCIAIS  

5.2.1. E aí, sabe por que usamos “máscaras”? 

 
Figura 240: Manifestante com a máscara "V de Vingança" segurando um cartaz explicando porque usam máscaras, 
2013. Foto: Reprodução TV Record. 

As máscaras são elementos simbólicos poderosos, dotadas de significados culturais. Mas podem 

representar variações individuais, dependendo da história e construção simbólica de cada um. 

As representações imagéticas relacionam-se ao momento presente ou podem estar arraigadas 

à cultura. Em geral, seja no presente ou no passado, essas representações estão intimamente 

ligadas e constituem imagens que podem variar de significação a depender do indivíduo, grupo 

ou contextos inseridos. Há uma instigante natureza mutável de significações nas máscaras que 

fazem valer este registro. 

Sendo um recurso ao qual se lança mão pelos mais diversos motivos, as máscaras 

desempenham, também, diversos papeis; para representar outra personalidade, homogeneizar 

sentimentos, amplificar sensações, ocultar identidades. Ou seja, funcionando como disfarce e 

representando a própria indiferenciação ou espírito da morte. Essas ideias serão, ainda, melhor 

desenvolvidas, neste capítulo. Utilizadas por ativistas, artistas, dentistas, bandidos, soldados, 

festeiros, contadores de história, religiosos, médicos e agora, obrigatoriamente, por todos os 

cidadãos.  

Em tempos de contágio pelo novo Corona vírus, em que o uso da máscara se faz obrigatório por 

determinação das autoridades, fica difícil ao ouvir a palavra lembrar do carnaval. As novas 

assimilações estão ligadas à prevenção de contaminação do indivíduo e da sociedade como um 

todo. No entanto, a origem histórica do termo é tão diversa quanto suas significações, podendo 
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estar diretamente relacionada ao latim antigo, “masca”, que significa “espectro”, ou ao árabe 

“maskharah”, correspondendo a “palhaço” ou “disfarce”.  

 
Figura 241: Manifestação pede o fim da violência policial nas favelas, Rio de Janeiro,1 de junho de 2020. Foto: 
Mauro Pimentel. 

 
Figura 242: Manifestante com nariz de palhaço contra Sarney, Avenida Paulista, São Paulo, 22 de agosto 2009. Foto: 
Samuel Kassapian Jr. 

 
Figura 243: Manifestantes mascarados fecham vias do Rio de Janeiro durante protestos, 2013. Foto: Reynaldo 
Vasconcelos/Futura Press 
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A aplicação espectral do termo parece, em 2020, fazer bastante sentido, visto o confinamento 

social, o grande número de mortes e o isolamento residencial a que está submetida à população 

mundial está. E fantasma, falecido ou uma presença que pode causar sofrimento, remete à 

sensação de fragilidade, finitude e incertezas que o momento pandêmico dissemina. Por outro 

lado, sua vertente de disfarce ou palhaço, antagônica, aparentemente, reporta à dupla função 

impregnada na memória, os artistas que se pintam e colocam acessórios para fascinar o 

espectador, ou mesmo os cidadãos que, nos protestos, buscam o recurso do disfarce para 

esconder suas identidades e se colocar menos expostos à repressão. 

Em muitas representações rupestres da América do Sul, veem-se homens mascarados, em geral, 

simbolizando animais e insetos. Seja em cerimônias festivas ou nas caçadas, as máscaras 

pareciam catalisar o espírito dos animais. Talvez, uma “magia propiciatória” dos atributos do 

animal, acreditando que, desta forma, ao colocar a máscara, o homem adquiriria aquelas 

características desejadas. 

Na cultura africana, as máscaras podiam ser vistas em variados rituais: da cura aos funerais, 

passando por nascimentos e casamentos, ou mesmo para identificar membros de sociedade 

secretas. Consideradas objetos místicos, elas serviam como disfarce para proteger as pessoas 

que as usassem, ao entrar em contato com os espíritos, absorvendo sua força e podendo usá-la 

em benefício próprio. Ao chegar a África, os europeus ficaram curiosos com as máscaras, no 

entanto, não procuraram entendê-las. Deste modo, ao perder-se a valorização das máscaras 

com o tempo, parte do contato cultural também se perdeu. Porém, nos museus, elas ainda 

podem ser estudadas e se pode resgatar suas diversas linguagens e relações. 

O processo de mumificação, realizado no Egito Antigo, tinha muito da valorização espectral, 

podendo ser entendido como uma simbolização da morte, enquanto uma máscara. O corpo a 

ser sepultado, naquele momento é mascarado, por vezes, utilizando-se inclusive pedras 

preciosas e outros acessórios de acordo com o status do morto. Processo semelhante ocorre 

com os mortos contemporâneos em seus velórios, onde as roupas, maquiagens, joias, discursos 

e flores, e até mesmo as frases dos epitáfios são pensadas para significar uma morte social.  

Em rituais xamânicos a relação Homem-Natureza, a partir da mimetização dos animais, parte 

sempre de uma dialética de revelação-ocultamento. Na cultura dos esquimós do Alasca, 

acreditava-se que as pessoas possuíam uma vida dupla, representada por uma máscara com 

faces dupla, uma face humana, conhecida pelos outros, e outra animal, somente revelada em 

algumas festas. As máscaras, neste sentido, não são um acessório ou um adorno, não servem 
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somente para ocultar, mas elas cumprem a função de revelar o que o corpo por si só não pode 

fazê-lo com tal abrangência e eficácia.  

Pode-se fazer uma analogia direta entre as máscaras, neste sentido, com as maquiagens, 

vestuários, cortes de cabelo, piercings e tatuagens, e acessórios que se escolhe utilizar, e que 

servem para mostrar traços de intimidade ou personalidade, que, sem eles, o corpo por si só 

não poderia expressar. São uma espécie de poderosos e reveladores acoplamentos de quem se 

é, gostaria de ser, ou quer ser visto, dado o grau de compreensão de si próprio. Caberia tratar, 

aqui, o próprio corpo enquanto uma máscara social? Qual seria a real representação de quem 

somos? O corpo original é aquele com o qual se nasce ou o que se escolhe apresentar à 

sociedade, a partir das transformações a ele imputadas através das vivências? 

Conforme apontado por Bachelard, em seu texto intitulado “A Máscara”, talvez o homem seja 

a dialética entre a verdadeira identidade que quer proteger ao usar a máscara, e o que o próprio 

disfarce revela. Podendo ser o próprio disfarce a verdade. 

Se o ser mascarado pode entrar de novo na vida, se quer assumir a vida de 
sua própria máscara, ele se confere facilmente a habilidade da mistificação. 
Acaba por acreditar que a outra pessoa toma sua máscara por um rosto. Crê 
simular ativamente após ter-se dissimulado facilmente. A máscara é, assim, 
uma síntese ingênua de dois contrários muitos próximos: a dissimulação e a 
simulação (BACHELARD, 1986:165). 

As redes sociais, algumas medidas de salvaguarda patrimoniais, os protestos virtuais, as petições 

digitais, talvez sejam também máscaras contemporâneas. Porém, segundo destaca Bachelard, 

essa morte pode ser também um convite ao autoconhecimento, um olhar para dentro; as 

máscaras que se escolhem podem virar representações do indivíduo para ele próprio.  

Somos seres profundos. Ocultamo-nos sob superfícies, sob aparências, sob 
máscaras, mas não somos ocultos apenas para os outros, somos ocultos para 
nós mesmos. (…) Entrar em nós mesmos não representa senão uma primeira 
etapa dessa meditação mergulhante. Percebemos que descer em nós 
mesmos implica um outro exame, uma outra meditação. Para esse exame, as 
imagens nos auxiliam. E muitas vezes acreditamos estar descrevendo apenas 
um mundo de imagens no exato momento em que descemos em nosso 
próprio mistério. Somos verticalmente isomorfos em relação às grandes 
imagens da profundidade (BACHELARD: 1990:259,260). 

Mesmo os gregos antigos, que usavam em suas festas dionisíacas máscaras para cantar, dançar, 

beber e para suas orgias, tornando-as símbolos do teatro e elemento fundamental para essa 

arte, tiveram seu valor e uso questionados. Ou ainda, também inquirido quando o ritual a 

Dionísio foi proibido, por ser considerado pagão durante o Império Romano. Contudo, seguiram 

sendo utilizadas, como nas festas em Veneza, caracterizadas por suas belas máscaras. Em 



372 
 

Veneza, dos anos de 1660, durante a peste Negra, onde médicos usavam máscaras em formato 

de bico de pássaro, contendo ervas aromáticas, que os doutores acreditavam afastar os odores 

fétidos, não eram utilizadas para espantar os enfermos. Essa máscara, cuja autoria recai sobre 

o médico francês Charles de Lorne, em 1619, viria aos poucos, na Europa pós-peste a se tornar 

um dos grandes ícones da cidade, Veneza, e inclusive do carnaval mundial. No entanto, mesmo 

essa máscara com forte poder simbólico, histórico e cultural, seu traje, também acabam 

proibidos pela polícia.  

Símbolo do teatro até hoje, a máscara utilizada nos palcos, gregos ou japoneses, por exemplo, 

tinha o intuito de promover uma comunhão espiritual que, ao dar vida aos personagens, 

também protegia os atores de serem imbuídos pelos maus espíritos. Além disso, aumentava o 

alcance visual das expressões dos atores e permitia a participação de mulheres nas narrativas, 

uma vez que elas não podiam, naquela sociedade ser artistas de teatro, ocupação 

eminentemente masculina. Com as máscaras, ainda, os atores poderiam multiplicar-se, vivendo 

diversos personagens. 

Imaginem este potencial de coletivização, podendo multiplicar identidades e confundir 

autoridades, ocultando o ser passível de punição por não cumprir as rigorosas regras, se não 

causaria estranhamento e a perseguição do dominador? É exatamente essa possibilidade, 

amedrontadora e fascinante das máscaras, que possibilita ser muitos ao ocultar as 

individualidades, e dependendo, uniformiza multidões, que ativa o questionamento dos riscos 

de ocultação do indivíduo na massa, como um problema à segurança pública, em seu uso 

obrigatório nos tempos de contaminação, atuais. O filósofo Michel Serres, em seu livro “Filosofia 

Mestiça”, ressalta a possibilidade que a máscara dá ao Arlequim de ser muitos em um. Sendo 

talvez este um dos maiores intuitos de seu uso. Transformando indivíduos em legiões, de iguais, 

não identificáveis e distinguíveis, transformando-se em um potencial de massa visual e física.  

Nos Estados Unidos, em Lincoln, em 2020, em plena pandemia do Corona-Vírus, pessoas negras 

foram liberadas da obrigatoriedade de usar máscaras, que supostamente as protegeriam da 

doença infecciosa, como justificativa para não sofrer acusações de roubo ou furto, como vêm 

sofrendo desde a obrigatoriedade da máscara. A face oculta por trás da máscara do negro é a 

de um criminoso, porém o caráter suspeito da ocultação da identidade de um branco não resulta 

no mesmo julgamento. Há na máscara branca uma premissa de “homem de bem”. 

Seja na vida real ou em obras ficcionais relacionadas à polícia, à política ou mesmo ao “fazer 

justiça”, através de “super-heróis” e bandidos, este recurso é muito utilizado. Por exemplo, a 
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construção no gibi, por Alan Moore, 1989, do personagem V, do quadrinho “V de Vingança” ou 

do filme homônimo, de 2005, que é um carismático defensor da liberdade, em busca de 

vingança, depredando, queimando e vandalizando os símbolos que o oprimiam. A máscara com 

o rosto de Guy Fawkes94 virou ícone dos protestos sociais pelo mundo, no ano de 2013. Este 

personagem, “Anonymous”, tampouco usa a máscara para esconder-se como indivíduo, mas 

para ser compreendido como muitos, ou mesmo todos. Nesse ano, a representação do “V de 

Vingança”, no Rio de Janeiro, por exemplo, deixou de ser uma pessoa e passou a bradar uma 

voz que estava oculta e oprimida, em busca de revelar-se. Daí seu potencial de multiplicação 

nos protestos políticos.  As reivindicações unem as individualidades ocultas, pelo discurso e pelo 

anonimato coletivo.  

O mesmo ocorre com os “Black Blocs” - Black em inglês significa a cor preta e Bloc significa 

agrupamento de pessoas para uma ação ou propósito comum, é este exatamente o seu intuito 

– são manifestantes que cobrem seus rostos para dar visibilidade aos seus ideais. Estas pessoas 

cobrem seus rostos com panos para protestar pelas ruas, somando forças e, ao mesmo tempo, 

se escondendo. Tanto o “Anonymous” quanto os “Black Blocs” são esconderijos das aparências, 

o mesmo recurso usado pelo palhaço. Personagem transgressor, ao mesmo tempo trágico e 

cômico. Este que possui a menor máscara aqui descrita, composta por um nariz vermelho e uma 

maquiagem chamada “Clown95”.  É a representação de um homem assumindo suas fragilidades 

e que, exatamente por fazê-lo, acaba sendo cômico. Freud, em seu famoso texto “O Humor”, 

1927, exalta essa característica de rir de si mesmo, enquanto algo que poucos possuem. 

Seja qual for a sua motivação, as máscaras ressaltam as multiplicidades e individualidades 

emocionais humanas. Apresentam-se em protestos ou para rir dos próprios dramas, o que o 

carnaval faz tão bem, podendo revelar grandes desejos ocultos ou expor ideias. Deste modo, 

cabe destacar que a máscara pode ser a interface e a síntese entre ocultar e revelar. Pode ser 

um convite à intimidade. Bachelard em seu “A terra e os devaneios de repouso: ensaio sobre as 

imagens da intimidade” traz a intimidade sempre acompanhada de um conflito e angústia.  

A máscara, portanto, funciona como símbolo de conexão entre o interior e o exterior. Gilbert 

Durant relata, em “Estruturas Antropológicas do Imaginário”, que as máscaras são suportes 

puramente estéticos às emoções: "(…) da cosmética ao teatro passando pela coreografia, a 

 
94 Fawkes era um soldado inglês que buscava dar início a um levante católico. Para isso pretendia  
assassinar o rei protestante Jaime I, na Inglaterra e os membros do Parlamento, sendo o responsável por 
guardar os barris de pólvora que explodiriam a todos em meio à sessão, em 1605. No evento que ficaria 
conhecido como “Conspiração da Pólvora”. 
95 Tipo de tinta de base oleosa e de longa duração utilizada por muitos palhaços. 
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escultura das máscaras e a pintura. As máscaras 'estão na vanguarda da defesa contra a morte’” 

(DURAND, 2002:405). 

 
Figura 244: Manifestante com máscara do "Anonymous" no Protesto Rua Primeiro de Março, Rio de Janeiro, 2013. 
Foto: Desconhecido. 

 
Figura 245: Manifestante e seu cartaz, caracterizando a máscara do V de Vingança, Avenida Paulista dia 20 de 
junho. Foto: Marcos Santos 

 
Figura 246: Movimento "Caras Pintadas", Jovens pedindo a saída do então Presidente, Fernando Collor, 1992. Foto: 
Desconhecido 
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Dançar mascarado não ficou restrito à Europa ou África e aos povos indígenas americanos, 

como, por exemplo, no Brasil, o povo “Tucuna” evoca os espíritos de cura através de tambores, 

cantos e máscaras. As festas carnavalescas também trazem as máscaras representando diversos 

aspectos, por vezes críticos, ora cômicos e em alguns momentos políticos. Há sem dúvida uma 

exteriorização, ao “vestir” a máscara em manifestações coletivas objetivando socializar, ocultar 

a individualidade, mas por vezes também entregar de forma óbvia seu íntimo, dando voz a 

questões interiores, sem precisar verbalizar, esbravejar ou se expor.  

No ano de 1992, as ruas das capitais brasileiras foram tomadas pelo movimento que ficou 

conhecido como "os caras-pintadas", que pedia o impeachment do primeiro presidente eleito 

pelo voto direto, após a Ditadura Militar, Fernando Collor. No Rio de Janeiro, mais uma vez, a 

Avenida Rio Branco seria o palco das manifestações políticas.  No dia 29 de setembro de 1992, 

na Câmara dos Deputados, foi votado96 o impedimento do presidente do país, que havia sido 

empossado em 15 de março de 1990. Pela primeira vez na história da República do Brasil, houve 

um afastamento por vias democráticas de um presidente eleito por voto direto.  

Após pedir a abertura de uma ação penal, com base na Lei de Imprensa, responsabilizando o 

autor das denúncias por crime de honra, o presidente convocou o povo que saísse às ruas em 

seu apoio vestindo verde e amarelo. No entanto, no dia 16 de agosto, manifestações populares 

tomaram a Avenida Rio Branco pedindo o afastamento do presidente. Vestida de preto, contra 

os atos de corrupção, a população levou faixas e transformou o eixo em uma verdadeira festa. 

Dias depois, jovens de todo o país ganharam as ruas, com seus rostos pintados com as cores da 

bandeira nacional. E no dia 21 de agosto cerca de 100 mil pessoas se reuniram novamente em 

passeata pela Avenida Rio Branco, com as "caras-pintadas", sob a liderança, entre outras, do 

presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Lindberg Farias. 

O “Caras Pintadas” do impeachment de Collor foi um movimento que ficou marcado na história 

simbólica das manifestações populares; o povo, em franca oposição à convocação presidencial 

de vir às ruas em seu apoio, optou por tomar as avenidas das principais capitais, com os rostos 

pintados com as cores da bandeira, exigindo o seu afastamento. Nesta ocasião, o povo 

conscientemente usou a avenida para uma ampla visibilidade na mídia. Enquanto centralidade 

urbana, o povo reagiu em protesto contra às denúncias de corrupção. Prevaleceu neste 

momento a vontade suprema da população... E o espaço da Avenida Central foi apropriado pelo 

povo, como seu palco de manifestações sociais (RAMOS, 2015).  

 
96 Foram 441 votos contra e 38 a favor da permanência do Presidente. 
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No ano de 2013, no Brasil, durante as grandes manifestações contra o aumento das passagens 

de ônibus, os manifestantes, que começaram usando máscaras para esconder identidades e/ ou 

para se misturar na massa, passaram a molhá-las no vinagre a fim de “cortar” o efeito do gás 

lacrimogênio utilizado pela polícia. Outras máscaras de prevenção a gases foram utilizadas no 

Rio de Janeiro, naquele momento, até porque aquelas manifestações foram caracterizadas pelo 

uso excessivo de fogo por parte dos participantes, acredita-se que pela própria influência da 

história do “Anonymous”. 

Sem dúvida, se pode estabelecer um paralelo entre as políticas de proteção patrimonial, através 

da utilização de grades, tapumes ou cercas nos eventos de concentração de massas e o 

simbolismo das máscaras. Há uma conexão exterior-interior conciliada ou interrompida por 

essas barreiras, que ao mesmo tempo ocultam o bem cultural que está por trás, mas também 

revelam sua função e seus significados e representações. Este revelar se dá pela forma como se 

pretende mostrá-los ou como querem ser reconhecidos pelos outros.  

Se, de alguma forma, as roupas, cortes de cabelos e acessórios também podem ser considerados 

máscaras, bem como tatuagens e piercings entre outros, igualmente pode-se dizer que não só 

as barreiras protetivas são máscaras, como as fachadas, por vezes também o são. Pela ação do 

tempo e moldadas à realidade na qual estão inseridas ou conforme foram concebidas, às 

fachadas também se pode inquirir, como às máscaras, qual a sua real essência, a da origem ou 

a de hoje. Neste sentido, de certa forma, as pichações, depredações e danos causados nas 

fachadas dos patrimônios podem ser considerados uma “adaptação”, ou “customização”, 

revelando, por assim dizer, a maneira como eles são vistos pelos agentes sociais, naquele tempo. 

Quer dizer, esses atos de apropriação depredativa podem externalizar o que aquele bem 

representa naquele momento para aquela sociedade. 

Assim, as medidas de salvaguarda enquanto elementos de interface entre manifestantes e 

edificações e monumentos também podem ser vistas como um jeito de disfarçar, e, portanto, 

impedindo que seja revelada, assimilada ou absorvida a real face daquele bem para/ pela 

sociedade. As barreiras protegem o bem cultural, por um lado, por outro, se não existissem a 

própria edificação, o poder público e organizações responsáveis por sua permanência teriam 

que estabelecer políticas que revelassem o desejo de permanecer. Certamente, este contato 

direto entre manifestantes e o bem revelaria a resistência ao tempo e às circunstâncias. Por 

outro lado, descortinada, ao invés de oculta, a edificação tombada estaria expondo o lado 

criticável e questionável de sua existência a um número ainda maior de cidadãos. Essas barreiras 
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ajudam, portanto, a tapear a história, que explicitando supremacias sociais, formal e 

contextualmente, poderia pôr em risco a preservação daquele bem à população. 

 
Figura 247: Vandalismo em fachada do Paço Imperial, 18 de junho de 2013, Rio de Janeiro. Foto: Valéria Mendonça. 

 
Figura 248: Manifestante que ficou conhecido por se vestir de Batman é detido por não revelar sua identidade em 
abordagem policial, 2013. Foto: Desconhecido 

 
Figura 249: Manifestante em frente à Câmara dos Vereadores em 2013 questionando em Cartaz: "Sabe por que 
usamos máscaras?". Foto: Desconhecido 
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O uso de máscaras em manifestações sociais que já fazia parte da história dos movimentos, suas 

intencionalidades e simbolismos, neste ano, incorporou a significação de barreira protetiva ao 

contágio do COVID-19. As máscaras são também usadas, muitas vezes, pela polícia brasileira e 

aí seu caráter depreciativo tende a ser minimizado. Por quê? 

A utilização de máscaras atravessa a história, como as máscaras gregas do teatro, os capacetes 

e armaduras de batalha, bandidos escondendo suas identidades, nos carnavais vienenses e 

cariocas, na manifestação política dos “caras pintada”, no Brasil, bem como a caracterização 

pelo “V de Vingança”, símbolo das manifestações no mundo e brasileiras de 2013. Essas e outras 

tantas significações das máscaras, agora incorporam, também, por questões de saúde, a função 

prevenção da transmissão do vírus causador do COVID-19. 

Em protestos e passeatas e em diversas manifestações sociais, culturais e políticas, as máscaras 

cumprem importantes papeis nestes eventos. Capazes de representar um movimento, como 

muitas vezes, viram uma espécie de resumo, amplificado, das reivindicações e sentimentos 

externalizados pela massa de formas tão diversas. O que dizer dos variados significados do que 

simbolizam? E em tempos de uso obrigatório, quais são as possibilidades de comunicação? 

Seguem sendo uma ameaça pela representação impregnada do bandido de máscara? Ou 

caracterizam-se como salvação? Podem simbolizar o cidadão, que usando a máscara do palhaço, 

se define como tal, e demonstra sua própria fragilidade para, talvez, sentir-se a vontade e no 

futuro seguir rindo de si? Enquanto ocultação ou buscando evidenciar algo faz sentido proibir o 

uso das máscaras como manifestação social, ou esta proibição mais uma vez exporia e 

amplificaria a premissa de que os cidadãos em manifestação são representações de uma ameaça 

iminente? 
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5.2.1.1. Pernambuco e a proibição do uso de máscaras, 2013 

 
Figura 250: Policial solicita que manifestante mascarado revele sua identidade através da exposição do rosto, Rio 
de Janeiro, 2013. Foto: Desconhecido 

 

Figura 251: Batalhão de Choque com seus capacetes e máscaras de proteção. Foto: Desconhecido. 

Uma pergunta paira nas redes sociais e mídias impressas quando alguma manifestação social 

gera depredações ou quando há mascarados envolvidos nos atos. Os mascarados são, portanto, 

um risco iminente e o uso desse item deve ser proibido? Essa pergunta parece obsoleta agora, 

em tempos de obrigatoriedade do uso das máscaras como sinal de proteção contra a 

propagação do Corona vírus, bem como a orientação para não aglomeração urbana. No entanto, 

quando negros são abordados e tornam-se mais suspeitos do que outros, por usarem máscaras, 
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indispensável atualmente, e liberados pelas autoridades do seu uso, como noticiado 

diariamente nos telejornais, para não sofrer preconceito, essa discussão volta à tona com ainda 

mais prioridade e urgência, pois oculta questões ainda mais estruturais.  

As máscaras têm sido associadas em filmes, desenhos e na vida real a criminosos em busca de 

esconder suas identidades, e para demonstrar a necessidade de ocultação de ilegalidades. Por 

outro lado, heróis também usam máscaras para fazer o bem comum, e para que suas atitudes 

parecem ainda mais altruístas, ou para que não virem um foco e percam seu trunfo de agente 

inesperado. Estes, vistos como mocinhos, porém muitas vezes em nosso imaginário, não correm 

riscos, ao revelar seus rostos, de represálias pelos bandidos combatidos ou mesmo pelas 

autoridades.  

Na vida real, no entanto, longe do universo ficcional de bandidos e mocinhos mascarados, a 

partir de 2013, começou uma discussão a respeito da possibilidade de proibição, por parte das 

autoridades e policiais, do uso de máscaras em manifestações sociais. Mas, afinal, o Estado pode 

proibir o uso de máscaras em protestos?  

Pernambuco foi o primeiro Estado brasileiro a se inserir neste debate sobre coibir o uso de 

máscaras nos atos de vandalismo. Uma das alternativas escolhidas pela Secretaria de Defesa 

Social do Estado, representada por Wilson Damázio, foi proibir diretamente o uso de máscaras 

em manifestações públicas, como uma das medidas destinadas a evitar o quebra-quebra 

atrelado aos movimentos de apropriação urbana ou mesmo eliminar o risco de que o anonimato 

levante suspeitas e seja repreendido mais duramente. Esta alternativa, no entanto, parece partir 

de uma premissa, ilegal, de que todos os mascarados são criminosos em potencial.  E perante a 

lei esta não pode ser uma avaliação pautável, uma vez que “todos os cidadãos são inocentes até 

que se prove o contrário”. Ou seja, uma detenção coercitiva envolvendo a revelação da 

identidade de um mascarado para que se faça uma acareação dos atos é ilegal, se não existem 

provas materiais de atitudes ilícitas. 

A literatura do “por que usamos máscaras?” é muito mais ampla do que o confronto 

“cinemalesco: bandido contra herói”. Se no dia 23 de agosto de 2013 a justiça pernambucana 

proibiu o uso das máscaras naqueles eventos, por outro, acendeu com intensidade o direito de 
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expressão. Naquele ano o Brasil e o mundo estavam vivendo uma efervescente ocupação das 

ruas por cidadãos mascarados, cujo símbolo era a máscara do personagem dos gibis e filmes, o 

justiceiro “V de Vingança”, por sua representatividade de coletivização das lutas e vozes 

uníssonas.  

Ainda que cada vez mais a sociedade respalde uma reação do Estado frente à atuação dos 

arruaceiros, mascarados ou não, que destroem o patrimônio público ou privado, há divergências 

quanto às medidas legais cabíveis nestas situações. Poderia a ordem pública, de alguma forma, 

se sobrepor ao direito fundamental de expressão? O ordenamento é fundamental em um Estado 

não anárquico, no entanto, qual o seu limite de intervenção na expressividade das 

individualidades e nas demandas de comunicação? A atitude pernambucana está longe de ser 

consensual, mas força a discussão a respeito dos mascarados e do vandalismo. 

Não há um consenso entre os operadores do direito, no Brasil. Enquanto uma corrente 

argumenta que a decisão não se sustenta legalmente, uma vez que não se pode proibir 

mascarados em protestos políticos, que seja. Outra vertente sustenta que o Artigo 5 º da 

Constituição assegura a livre manifestação do pensamento, mas veda o anonimato, respaldando 

as restrições impostas aos manifestantes pernambucanos, por exemplo. 

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, de Pernambuco, na ocasião, Pedro Henrique 

Reynaldo Alves, apesar de defender a identificação dos vândalos, lembra que não há amparo 

legal para a proibição efetiva do uso de máscaras. Ressalta que a polícia não pode prender um 

cidadão pelo simples fato de estar com o rosto coberto, uma vez que o possível uso de máscaras 

não é em si um ato ilícito, talvez, inclusive por ser culturalmente entendido como forma de 

expressividade, conforme será demonstrado a seguir. Reafirma que, para que haja uma prisão 

ou encaminhamento direto para averiguação criminal, é preciso haver um flagrante de um crime 

antes de uma ação policial, senão “Seria uma arbitrariedade”, disse o Presidente na ocasião. 

Contudo, alguns juristas, como Carlos Velloso, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, 

defende a ação de Pernambuco como ato administrativo estadual. Velloso expõe ainda, que 

diante de evidências de que as badernas públicas partem, sobretudo, de pessoas mascaradas, o 

Estado também teria o direito de tomar precauções, mesmo como essas, disse em reportagem 

ao jornal “O Globo”, no dia 23 de agosto de 2013.  

Todos nós gostamos e aplaudimos os movimentos pacíficos. Demonstram 
que o povo está se manifestando. Mas temos visto, principalmente nas 
coberturas de TV, que as badernas partem de pessoas mascaradas. O uso de 
máscaras não é proibido em festejos, no carnaval, mas diante das 



382 
 

circunstâncias entendo que o secretário tomou a medida correta. Afinal, os 
que estão mascarados são os baderneiros. 

O Ex-Corregedor Geral da Justiça do Rio de Janeiro e desembargador aposentado Paulo Gomes, 

disse que quando a polícia age dentro da legalidade precisa contar com o apoio da sociedade e 

seus “cidadãos de bem” para que consigam proteger o patrimônio público. Além disso, reforça 

que tem visto forte violência contra policiais e hostilidade por parte da sociedade para com as 

medidas policiais de repressão aos movimentos: “Estou vendo policiais derrubados no chão, 

recebendo cusparada. Policial levando rojão no rosto, queimado com coquetel. E não podem 

reagir. O que se vê é uma polícia acuada e não pode ser assim." E completou dizendo que apesar 

de não se lembrar de nenhum dispositivo constitucional que proíba o uso de máscaras, acredita 

que a polícia pode solicitar, e em caso de recusa ou quebra-quebras, inclusive forçar o 

mascarado a mostrar sua identidade. 

Repressão ao uso de máscara não existe, mas faz parte do poder de polícia 
exigir a identificação. Entendo ainda que, quando se trata de manifestação 
que vai interferir na vida da cidade, nos direitos de outras pessoas, é 
fundamental a necessidade de comunicar. O direito à manifestação é livre, 
mas a autoridade precisa saber para se preparar e buscar alternativas para o 
tráfego. Quando isso não é feito, a manifestação se torna ilegal. 

 
Figura 252: Figura marcante dos protestos ditos esquerdistas, de 2013 e 2014, o Batman e outros mascarados em 
protesto da direita, na frente da Câmara dos Vereadores, Rio de Janeiro, 2015. Foto: Fernando Frazão - Agência 
Brasil 

 
Figura 253: Diante da polícia o manifestante conhecido como "Batman", Eron Moraes de Melo, é forçado a tirar a 
máscara diante dos policiais, durante o "Baile de Máscaras" promovido na Cinelândia, 2013. Foto: Bruno Poppe 



383 
 

5.2.1.2. “Baile de Máscaras” na Cinelândia, 2013. 

O Baile de Máscaras, na Cinelândia, no Rio de Janeiro em 2013, foi o primeiro protesto realizado 

após a decisão judicial, por liminar, permitindo a identificação criminal e a condução dos 

manifestantes mascarados à delegacia, sobretudo os “Black Blocs”, que segundo investigações 

têm uma ligação direta com atos de vandalismo. Na noite do dia 3 de setembro, foi realizado no 

Rio de Janeiro, mais especificamente na Cinelândia, um protesto contra a aplicação do projeto 

de lei nº 2.405/2013, apresentado pelos deputados estaduais Paulo Melo e Domingos Brazão, 

ambos do PMDB, proibindo a utilização de máscaras ou itens que cubram o rosto durante as 

manifestações. O ato começou de forma pacífica, tratava-se de um baile de carnaval, fora de 

época, com banda e estandartes, contando com manifestantes fantasiados. O clima modificou-

se a partir da chegada da Polícia Militar por volta das 19: 20 horas. Com uma liminar do 

Ministério Público do Rio de Janeiro em mãos, os policiais abordaram os mascarados solicitando 

identificação, documentos e remoção do acessório. 

A revista a mochilas e bolsas dos manifestantes, praticada desde junho pelo GPPM (Grupamento 

de Policiamento de Proximidade em Multidões), teve que ser mais incisiva com a recusa de 

alguns participantes à abordagem da Polícia Militar. Amparado pela decisão da Justiça de 

condução coercitiva, o comandante do grupamento, na ocasião, tenente coronel Mauro 

Andrade, contudo permitiu que um advogado que estava no local lesse a decisão com o auxílio 

de um sistema de som. Com os ânimos exaltados pela afirmação do cumprimento da revista, o 

grupo que estava reunido para o baile entoou, aos gritos, se tratar de um ato "inconstitucional" 

e  "Ditadura, sai do armário". 

Alguns manifestantes abordados ainda tiveram que preencher uma ficha, que, questionada no 

local, a PM disse se tratar de um “documento administrativo” com a finalidade de demonstrar 

a juíza responsável pela decisão de que sua ordem estava sendo cumprida. Uma enorme 

confusão tomou conta das escadarias do Theatro Municipal e só foi dissipada porque começou 

a chover, por volta das 20 horas e, aos poucos, os presentes foram se retirando.  

Luciana Boiteux, que é professora de Direito Penal e de Criminologia da Faculdade Nacional de 

Direito, explica ao site Uol, no dia 4 de setembro, que a identificação criminal forçada pela polícia 

é inconstitucional e autoritária, em sua interpretação. "Ninguém pode ser conduzido 

coercitivamente sem que tenha praticado crime previsto em lei federal, é o princípio basilar da 

legalidade, previsto tanto na Constituição quanto no Código Penal", mas reafirma que até que 

haja uma cassação da liminar ela precisa ser cumprida. 
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Figura 254: Manifestante fantasiado de Batman tocando na banda que animava o "Baile de Máscaras", na 
Cinelândia, em 3 de setembro 2014. Foto: Fernando Frazão – Agência Brasil 

A liminar provocou intensos questionamentos dos participantes do protesto. A polícia militar 

encaminhou a delegacia dois manifestantes mascarados que se negaram a mostrar a suas 

identificações. Luciana ainda afirma que as únicas hipóteses admitidas, perante a lei, para o 

encaminhamento por prisão coercitiva pelas autoridades são ou por prisão em flagrante por 

crime, ou por ordem de prisão fundamentada de autoridade competente, em casos 

excepcionais, com base em lei processual. O advogado Antônio Carlos Fernandes, integrante do 

Grupo de Advogados Voluntários Habeas Corpus, da OAB-RJ (Ordem dos Advogados do Brasil 

no Rio de Janeiro), afirmou, ainda, que a pessoa que for civilmente identificada não deveria ser 

submetida à identificação criminal.  

Identificar criminalmente alguém consiste em reunir informações acerca de 
uma pessoa envolvida em uma prática criminosa, com objetivo de se criar 
uma identidade criminal [registros policiais e folha de antecedentes] para 
diferenciá-la dos demais indivíduos no âmbito penal. (...) A pessoa sofrerá 
violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso 
de poder. 

Após esta ocorrência a música não cessou e os cidadãos presentes foram até as escadarias do 

Theatro Municipal, em sinal de manifestação artística pelo próprio uso do local, e um grande 

cordão policial se formou impedindo a aproximação dos manifestantes do monumento, 

temendo maiores danos. Pessoas presentes acreditavam que a proibição das máscaras era 

apenas uma tentativa do governo de desarticular os movimentos, tirando-lhes uma identidade 

adquirida. “A máscara é só uma desculpa para o governo desmobilizar o movimento. Se não 

usássemos máscaras, eles iriam proibir qualquer outra coisa, como as roupas pretas.” 
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5.2.1.3. Projeto de Lei do Governo Federal para a proibição do uso de máscaras, 

2014. 

Um projeto de lei, encaminhado em regime de urgência dadas as crescentes ocupações de 

mascarados nas ruas, foi enviado pelo governo, em fevereiro de 2014, para apreciação do 

Congresso visando conter a violência, que marcara as manifestações sociais de 2013, prevendo 

punições, em casos de dano ao patrimônio público; o agravamento da pena para quem 

cometesse atos de lesão corporal; além de proibir o uso de máscaras por pessoas circulando 

sem que fosse possível identificá-las.  

O Ministro da Justiça em exercício naquele ano, José Eduardo Cardozo explicou ao jornal “O 

Estado de São Paulo”, em 17 de fevereiro, que não se pretendia infringir o direito de expressão 

nas manifestações, mas identificar os que atentassem contra bens. "Queremos garantir a 

liberdade de manifestação, mas vamos atuar com rigor contra a violência e a prática de crimes". 

E ressaltou que a proposta considerava encaminhar os manifestantes que se recusassem a 

apresentar sua identificação à polícia. 

Quem quiser pintar o rosto pode pintar, mas será vedado o uso de máscara 
ou camisa cobrindo o rosto, sem que as pessoas se identifiquem, para evitar 
o vandalismo A lei proíbe o anonimato. As pessoas têm de arcar com as 
consequências do que fazem. Ninguém pode se infiltrar em manifestações 
para depredar o patrimônio, agredir, matar e não ser punido. Se a pessoa se 
negar a sair do anonimato, estará cometendo crime de desobediência. E casos 
de reincidência configuram sanção penal mais elevada.  

A pena para danos ao patrimônio público era de seis meses a um ano de reclusão, considerada 

baixa pelo governo, que avaliava a necessidade de reforçar seu caráter punitivo. “Em vários 

países, como a França e o Canadá, existem leis mais duras, que garantem a liberdade de 

expressão, mas coíbem com rigor a prática de crimes. É isso que estamos fazendo", insistiu o 

ministro. Havia uma grande preocupação na época com a realização da Copa do Mundo e a 

insegurança provocada pelas manifestações sociais.  

O Palácio do Planalto, na época, veiculou em diversos órgãos de impressa, que a presença do 

grupo intitulado “black blocs” e outros mascarados nos protestos intensificava o clima de 

insegurança e medo generalizado na população, culminando em um descontrole social em 

massa que poderia diminuir a adesão das pessoas que realmente só queriam se manifestar 

livremente. A presença dos mascarados, desse modo, era vista como uma forma de inibir ou 

cercear o direito de protesto dos cidadãos, pelo medo dos atos violentos em eventos nos quais 

estes estivessem presentes. 
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Figura 255: Black Blocs no protesto do Rio de Janeiro, 2013. Foto: Desconhecido. 

Ainda há muita polêmica a respeito dessa questão dos limites entre a liberdade de expressão e 

a sua associação com atos de vandalismos a bens públicos, tal qual as tentativas por parte dos 

governos de minimizar e se precaver em relação aos danos, e suas possibilidades de atuação 

quanto à responsabilização dos culpados. O presidente da Força Sindical, Miguel Torres, indicava 

a intenção de restrição da liberdade de expressão popular por parte do Palácio do Planalto, 

através dessa lei. "Esse projeto é antidemocrático (...). O que nos causa estranheza é ver 

integrantes do governo Dilma, que sofreram a repressão do Estado na época da ditadura, 

quererem agora criminalizar as manifestações com uma espécie de A-I 5 social."  

O Ex-Secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame que havia proposto uma nova 

configuração para o crime de formação de quadrilha, não obteve aprovação pelo governo. 

Beltrame entendia, na época, uma possibilidade de se caracterizar quadrilha quando duas 

pessoas, e não mais três como ocorre ainda hoje, se reunissem para cometer algum ato ilícito. 

Em um país onde o carnaval é um dos grandes símbolos e um evento onde se verifica a maior 

apropriação da população às ruas, e tendo essa festividade como uma das suas características o 

fato de se mascarar, tais medidas parecem taxar o sujeito “desconhecido”, ou mascarado, como 

criminoso, única e exclusivamente por construções sociais de um perfil e estereótipo, e não 

como a lei pede, por provas concretas. Pode-se pensar, ainda, que ao revelar a identidade, e se 

expor, estariam sujeitos às múltiplas significações e ações dos outros, podendo inclusive ser 

impedido de usufruir daquele convívio velado. Por outro lado, a entrega a relação e ao contato, 
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podem permitir que a máscara, se renove e se atualize enquanto representação social. Desse 

modo, pode tornar-se contemporânea e apropriada para aquela sociedade.  

 
Figura 256: Barreiras protetivas ao patrimônio, isolando-o dos 1,8 milhões de foliões que curtiram a passagem do 
Cordão do Bola Preta, 2013. Foto: Alexandre Durão. 

 
Figura 257: Manifestante tenta derrubar e quebrar as grades que cercam a ALERJ em ato contra as medidas de 
austeridade do governo estadual, 16 de novembro 2016. Foto: Mauro Pimentel 

 
Figura 258: Manifestantes que ocupavam o Palácio Gustavo Capanema foram expulsos pela polícia em 25 de julho 
de 2016. Foto: Pedro Kirilos - Agência O Globo 
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Ao fim, cabe relacionar todo este debate a respeito de barreiras protetivas, segurança pública e 

máscaras, ao patrimônio e seu caráter durável. Há de se ter cuidado para que o patrimônio não 

seja atemporal, desconhecido e espectral. Os bens tombados não devem ser entendidos como 

espíritos, tal qual a compreensão das máscaras ancestrais, que apesar de existirem nas cidades, 

não são vistos por todos, não pulsam, nem articulam setores e nem fazem pulsar. Um bem 

estagnado, não relacionado, corre o risco de ser esquecido, abandonado e ruir, sem deixar 

saudades. Se quando se perde o contato com a cultura também perdemos a valorização das 

máscaras é importante entender que, talvez, a máscara não seja uma barreira protetiva. Uma 

vez que esta é imposta aquele bem, as próprias fachadas das edificações seriam as verdadeiras 

máscaras, que deveriam se mostrar, já que são reflexo dos tempos e vivências daquele edifício. 

Somente elas podem revelar ou ocultar a identidade daquele bem. Porém, para afirmar qual sua 

essência será preciso, de fato, conhecê-lo.  

Portanto, a importância da educação patrimonial é fazer com que a população conheça o bem, 

para que lute por sua preservação de forma contínua e, por vezes, genuína. Deve-se fomentar a 

relação, bem e cidadão, mais do que propor o contato imposto do cidadão com elementos que 

criem uma dicotomia, exterior-interior, instransponível, como as barreiras protetivas. Há de se 

preocupar, fundamentalmente, com a integração destes dois lados, bem patrimonial e cidadão. 

Deve-se pensar, assim, na eliminação das barreiras protetivas, desconstruindo a ideia de lados 

opostos. Desse modo, não há exterior e interior, à medida que não há interfase entre eles. Até 

porque essas barreiras, se permanecem, revelam somente para alguns e em rituais específicos, 

a outra face do patrimônio.  

Parece, não obstante, fundamental que se preservem os monumentos, mesmo os que de 

alguma forma ofendem parcelas da população. Talvez estes não devam ser expostos mais em 

ambientes públicos, mas sim em museus e parques, em espaços que sirvam à instrução e 

educação patrimonial, para que o insulto que eles representam não sejam mais glorificados em 

praças públicas. Essas iniciativas de desenvolvimento de políticas educativas patrimoniais, não 

pautadas na destruição ou substituição de monumentos, e sim uma realocação e criação de 

políticas culturais e educativas, são importantes para que não se percam as representações de 

um tempo, uma sociedade e, com isso, de uma cultura. Afinal, ao perder o contato com os 

símbolos e ícones culturais do passado, por mais desprezíveis que pareçam, àquela sociedade 

atual, também se perdem os memoráveis registros de uma história. 

Ressalva-se que os bens patrimoniais materiais devem, também, passar por uma validação, de 

tempos em tempos, a partir da compreensão de seus valores pela sociedade, que com ele, 
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interagem, conforme ocorre com o bem imaterial. É, ainda, fundamental compreender que as 

grades, tapumes e cercas como representações da segurança física de um bem patrimonial só 

são mecanismos de proteção fundamentais, se há uma oposição ou não compreensão, ou 

mesmo esvaziamento de significados por parte da população a eles. Essas barreiras podem ser 

ainda entendidas como mecanismos fundamentais de ocultação ou potencialização de 

significados, dependendo do observador, de sua função e intenção mais reclusa. Essa dualidade 

interpretativa em ambas vertentes, seja na validação de tempos ou tempos, ou pelo cercamento 

esporádico para proteção do bem, pode levar a aniquilação ou destruição daquele bem, ou por 

esvaziamento e não reconhecimento, ou mesmo por amplificação de sua oposição a ser 

combatida pela população que não se vê representada por ele. 
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REMEMORAÇÕES, CONSIDERAÇÕES FINAIS E DESDOBRAMENTOS 

 

I. Com quem e para quem se comunicam os valores? 

Essa tese teve como uma das premissas fundamentais trazer à luz o debate sobre as significações 

simbólicas relacionadas aos bens patrimoniais como importantes fomentadoras para sua 

preservação, ou por acabar desencadeando reações sociais capazes de ameaçar sua 

perpetuação na cidade. As noções e o processo de análise de valor, pela população ou por 

especialistas, foram essenciais para a compreensão dos riscos, danos ou possibilidades de 

apropriação positiva e ressignificação dos bens culturais.  

Outra diretriz almejada foi questionar a visão de que as massas ou multidões representam uma 

irracionalidade ameaçadora às estruturas formais- políticas da cidade. Refazer parte do percurso 

que disseminou a ideia de “efeito manada”, ou que vinculou as manifestações de protesto, 

sobretudo, a eventos destrutivos. Era fundamental evidenciar os atos como respostas sociais às 

políticas públicas, ou como evidências das próprias transformações sociais. Construir, ainda que 

teoricamente, no campo do patrimônio cultural a necessidade de se pensar políticas 

educacionais inclusivas entre edificação e multidões, entendendo os momentos de grande 

concentração não como ameaças à integridade do patrimônio, mas como potencial 

disseminador de seus valores, viabilizando e consolidando assim sua perpetuação. 

Destacou-se a centralidade que o juízo de valor deveria ter no campo dos bens culturais e a 

necessidade de propor mudanças efetivas nas práticas de preservação. As medidas protetivas, 

estabelecidas pelos órgãos responsáveis, em comum acordo com as lideranças políticas, como 

grades, tapumes e cercas, além da presença de policiais, recorrentes nos eventos de massa, 

parecem não ser a alternativa mais eficiente. É preciso discutir a valoração de bens de forma 

mais abrangente na sociedade, incorporando novos atores à cena urbana, usuários dos bens 

culturais ou transeuntes, capazes de multiplicar seus significados. Não se trata apenas de um 

movimento de inserção ou renovação nas políticas públicas relacionadas ao patrimônio, e sim 

de transformação e elaboração de novos meios e métodos. Sabe-se que o campo de avaliação 

dos bens é um terreno conflituoso, confrontativo, porém é essencial encará-lo, para além de um 

mapeamento estratégico, como uma fronteira viva, sem demarcações seguras e precisas, 

conforme destaca Meneses (2012). 



391 
 

O valor dos bens culturais foi aqui compreendido como um conjunto de características e 

qualidades, mutáveis no tempo, advindas da percepção do indivíduo ou de grupos, a partir de 

dos contextos socioculturais em que estão inseridos. Desse modo, fica evidente a complexidade 

de objetivar aqui reações ou ações efetivas para prevenir danos em manifestações sociais. O 

que se pode constatar é que as medidas de gestão de riscos adotadas pelos órgãos responsáveis 

pelas medidas de prevenção de danos destes bens, isolando-os do contato com os cidadãos, 

acabam por enaltecer o valor político, em geral objeto de contestação, em detrimento de seu 

potencial agregador. 

Na Revolução Francesa, o que ameaçava os bens, na mira da população insurgente, era o fato 

de eles serem vistos como vestígios do Antigo Regime. A destruição era motivada pelo conteúdo 

ideológico incorporado. Nesse sentido, se seus valores técnicos e artísticos tivessem sido 

evidenciados e propagados entre a população, antes, talvez estes pudessem se sobrepor ao 

valor político questionado, e ao invés da destruição total, poderia haver uma remoção ou 

deslocamento do monumento ou obra. Dessa maneira, cercar um bem e protegê-lo com um 

policiamento ostensivo pode acabar por ressaltar as questões ideológicas combatidas, em vez 

de explicitar seu valor arquitetônico e cultural, por exemplo. É preciso ter presente, contudo, 

que se todo elemento com valor técnico reconhecido por especialistas de elite for mantido, 

somente os símbolos do poder serão mantidos e passíveis de perpetuação. De qualquer forma, 

se não há uma propagação e educação patrimonial, a própria população estabelecerá critérios 

para a apropriação positiva ou depredativa, a partir de sua própria identificação e valoração. 

Assim, taxar de barbárie ou ignorância os atos de vandalismo, além de uma grande simplificação, 

é negar a educação e a urgência em pôr fim aos privilégios culturais. Somente a partir de uma 

educação patrimonial e da difusão massiva dos valores atrelados aos bens culturais faz sentido 

tratá-los como patrimônio. A sua potencialidade de emocionar, evocar, criar ou fortalecer o 

vínculo entre o cidadão e a coletividade é que deve ser celebrada. Lembrando que a significação 

etimológica da palavra comemorar, com-memorare, é recordar junto; celebrar de forma coletiva 

as formas, conteúdo do passado até o presente.  

É evidente que os danos não serão completamente evitados a partir da educação patrimonial. 

Mas eles podem ser vistos sob outra ótica, como uma forma deturpada de diálogo; ou chamar 

a atenção para a necessidade de um reforço na compreensão de valores, ou na discussão de 

questões. A argumentação, a exposição de ideias, ou mesmo a persuasão são alternativas mais 

efetivas para garantir a integridade de um bem, do que partir para o confronto direto, agressivo 

e repressivo, sem considerar os motivos da negação. Afinal, é preciso que fique claro que: a 
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condição da materialidade de um bem, sua destruição ou depredação, não vai fazer com que os 

valores que ele representa desapareçam. Estes é que são o alvo do confronto; ataca-se a 

representação, seja edifício ou monumento. É preciso compreender o papel da experimentação, 

do risco e do dano, talvez, como mecanismos fundamentais de aprendizagem e para que se 

desenvolva ou concretize uma ideia, ainda que ela seja banida ao final. Se são tomadas medidas 

para silenciar um questionamento da população, isto impossibilita avaliar as próprias intenções 

ali contidas que passam a ser vistas como destrutivas quando, talvez, apenas buscassem uma 

ressignificação. Refletir a respeito dos fatores, objetivos e subjetivos, que levam à escolha de 

um equipamento/alvo por um movimento de massa é essencial. Desse modo, se pode 

compreender a formulação da própria memória do lugar, quando o elege como referencial. Pelo 

que um dado bem é reconhecido pelas multidões? Essa resposta é fundamental para traçar uma 

estratégia de gestão de risco, ou valorização mais efetiva. 

Os bens patrimoniais são, em geral, representações da supremacia de uma classe. Entretanto, 

não se pode esquecer uma das grandes potências dos bens culturais que é a mutabilidade. É 

possível estabelecer conexões diversas no tempo, desde que políticas sejam capazes de atualizar 

o passado no presente. Talvez, para a gestão do patrimônio cultural seja necessário o estímulo 

à capacidade de socialização do bem com os diversos grupos que compõem uma sociedade. 

Ampliar a discussão a respeito da autenticidade do bem e validar os questionamentos à sua 

pertinência é fundamental. Por que as marcas deixadas na materialidade do bem cultural não 

são compreendidas como importantes? Não seriam um poderoso instrumento de análise, mas 

também de sua validação? Só tem valor o que se mantém íntegro e não expressa a 

temporalidade? Os aspectos imateriais daquela apropriação, então, não têm valor de 

perpetuação e devem ser apagados, deixando somente o símbolo edificado intacto e não 

registrando os questionamentos a ele direcionados?  

 

I.1. Cargas pejorativas unilaterais: da apropriação do espaço às multidões 

Discutiu-se, nesta tese, a aplicação unilateral do conceito de vandalismo. Atribuído às 

manifestações de protesto da população em detrimento das demolições do governo, a partir 

das grandes reformas do Rio de Janeiro para a construção de ícones arquitetônicos, e por 

imposições tipológicas das elites, que expressassem a prosperidade da capital. Se ambos têm no 

escopo as demolições, o que faz com que a institucionalização agregue apenas significação 

positiva, em prol do progresso, enquanto o ato por parte da população carrega o estigma de 
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criminalidade e oportunismo? Ressalta-se a necessidade de revisar as bases teóricas do campo 

patrimonial e suas políticas, uma vez que são mecanismos recentes e em processo de 

transformação.  

Apontam-se entre os principais aspectos a serem destacados nestas considerações finais as 

questões que se seguem. Sendo o patrimônio cultural uma afirmação formal no tempo, quais os 

objetivos dessa institucionalização? Quais os reais intuitos da política do patrimônio? O 

patrimônio responde ao papel de atrativo político, ou seria um elemento capaz de ativar 

memórias? Ou seria ainda, um conector do homem e da sociedade no espaço e no tempo? 

Sabendo-se que grandes parcelas da população não têm a sua materialidade afirmada como 

bem a ser preservado, por que, ainda assim, reconhecem, percebem e buscam esse mecanismo 

institucional como validador? Por que se busca essa validação oficial? Qual a responsabilização 

institucional com a população em caso de desaparecimento, descaso ou ruína total de um 

símbolo patrimonial em potencial, porém não reconhecido e mantido? 

Esse processo de valoração de bens e reconhecimento seletivo tem implicações bem mais 

complexas na intensificação da segregação espacial dos mais pobres nos grandes centros 

urbanos. Nessa linha de pensamento, compreende-se a violência com que manifestações 

públicas populares são reprimidas, uma vez que o “descontrole” daqueles que devem aceitar 

sua condição de inferioridade precisa ser estancado imediatamente, para que não contamine as 

demais camadas. As diversas instâncias da violência: prisões, leis, favelas, periferias, porões, 

calabouços, demolições, arrasamentos, reformas urbanas entre outras, são formas de 

investimento institucional para que o ambiente público não tenha que lidar com atores 

indesejáveis e suas marcas de “desordem”, que podem servir de aval para futuros levantes. 

Talvez esta seja uma boa explicação, e simplista, para a urgência de se “limpar” e devolver a 

ordem, apagando pichações e promovendo reparos em edificações erigidas como ícones de um 

poder. Esta manutenção representa o poder inabalável das instituições e autoridades por elas 

representadas diante das insurreições, e também serve como uma resposta ativa da presteza 

em “resolver aquele problema”, ainda que simbólica e momentaneamente. Parece, assim, que 

as elites se alimentam das negações e do “não se quer ver”, tendo controle do que se permite 

apagar da memória. 

Buscando evitar negligências nos processos e contextos na relação do homem com o ambiente, 

recorreu-se a geografia, conceituando o espaço público e suas formas e intensidades de 

apropriações. Essa aproximação de diferentes escalas do espaço, território e lugar possibilitou 
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uma melhor compreensão a respeito dos impactos mútuos na relação do homem com o 

ambiente, na qual não há passividade de um frente às ações do outro.  

As manifestações sociais cariocas e o patrimônio cultural, enquanto objetos dessa pesquisa 

foram debatidos sob essa ótica da geografia, tendo como pano de fundo as tentativas de 

apagamento da memória do lugar, a área central carioca. Marcada pela demolição de seus 

cortiços e a expulsão de pobres e trabalhadores da área, para a construção de um espaço capaz 

de expressar os novos hábitos, mais adequado à imagem de prosperidade da capital, no início 

do século XX. Essas constatações tornam evidente e profundo o “genius Loci” carioca, munido 

de diversidade social, temática, e funcionais urbanas, porém que não eram presentes na 

representação espacial daquela sociedade, naquele tempo. O domínio pelo território fez-se 

evidente pelos confrontos da sociedade no e com o ambiente, buscando se inserir e ser 

representada. A área central carioca é refeita como representação de sua temporalidade, 

provocando e intensificando rupturas.  

O espaço público cumprindo a função fundamental de espaço para a manifestação da cidadania, 

a partir de sua apropriação. As demandas de fluxos, deslocamentos físicos, tendência crescente 

de segmentação, segregação e relativo desuso desses espaços não chegam a se consolidar como 

definitivas ou abrangentes. Os espaços públicos devem ser qualificados e planejados para 

estimular ações e representações da sociedade nele, devendo ser múltiplos e agregadores das 

massas, evidenciando a heterogeneidade social e potencializando as diversas possibilidades de 

ocupação e democratização da cidade e seus símbolos. 

Através da abordagem histórico-cultural pôde-se discutir o conceito de apropriação do espaço 

a partir de vivências e situações sociais dinâmicas e dialéticas, decorrentes de diferentes 

momentos históricos tanto dos sujeitos como dos espaços em que estão interagindo ou vivendo. 

As apropriações e os movimentos sociais, dessa maneira, em vez de ser entendidos como o 

resultado de uma crise podem ser vistos como um sinal dela. Existe nos movimentos uma 

capacidade de assinalar as transformações na lógica e nos processos que guiam a sociedade, 

anunciando o que está tomando forma, antes mesmo de se tornar concreto. Porém, não é esta 

a percepção que vigora. Entrega-se aos movimentos e manifestações sociais a responsabilidade 

de destituir governos, alterar as estruturas políticas e evidenciar as insatisfações, mas eles são 

tratados como iniciativas demolidoras, através de uma noção de  “massa” ou “multidão” como 

irracionais, selvagens, riscos iminentes, segundo a construção histórico-contextual propagada 

por Le Bon (1954) ou Baudrillard (1985), que deve ser desconstruída.  
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As depredações definitivamente não são pressupostas das multidões. Os patrimônios culturais, 

como permanências, expressam resistências de dogmas e poderes, e, portanto, tendem a ser 

confrontados pela população insatisfeita, ou despreocupada e descuidada dos bens culturais, 

como ocorre no carnaval, preocupada com a vivência efêmera. O valor material dos bens deve 

ficar evidente, por sua importância artística e técnica e consequente valor para a história e 

cultura daquela sociedade. Esta visibilidade é fundamental para que o elemento tenha suas 

outras dimensões reconhecidas, para além da ideológica. No entanto, cabe destacar: ainda que 

iniciativas radicais ocorram, lançando mão de atos de vandalismo como ferramenta de negação 

de um valor, na verdade, este mecanismo destrutivo questiona a permanência e o simbolismo, 

a partir das transformações sociais ocorridas à época. Contudo, ao atacar os bens patrimoniais 

buscando o seu esvaziamento do potencial de comunicação, pode-se acabar gerando o efeito 

oposto: um reforço da importância e do valor de preservação daquele bem. 

O estudo do poder de mobilização, articulação e racionalização de estratégias e de decisão das 

massas é extremamente elucidativo das ações e reações das pessoas nos eventos. Sendo assim, 

é preciso desassociar dos grandes eventos - marcos históricos de apropriações massivas no 

mundo, as destruições consequentes de uma mudança de mentalidade da sociedade e 

confronto a símbolos opressores, estes sim, questionados e destruídos. A massa não destrói 

para transformar. A destruição parece decorrente de uma transformação social que leva o povo 

às ruas a manifestar suas insatisfações. A transformação ocorre antes e durante, inspirando o 

protesto como símbolo e ápice dessas mudanças exigidas.  

O poder das massas está em sua articulação. Seja para curtir um evento festivo, e comemorar 

junto as possibilidades de interação no espaço, seja para protestar contra o opressor de seus 

direitos e contra aquele que viola o seu espaço, a interação é a força. Os recursos teóricos 

expostos permitem analisar os movimentos e manifestações de protesto ou culturais, para além 

da perspectiva reducionista de aglomerações marcadas pela desordem ou destruição e ameaças 

à integridade e prejuízos à cidade. Marcadas ou espontâneas, as multidões, e sua consequente 

apropriação do espaço urbano, devem ser entendidas como uma celebração ao direito de 

expressão, em seu amplo sentido, verbal, corporal, emocional e outros. 

 

I.2. Manifestações de protestos políticos: O poder de evocar memórias 

O povo sai às ruas pela visibilização e pela democratização do meio urbano, apropriando-se dos 

espaços, reconhecidos como símbolos do poder, tanto de um lado quanto de outro. Há uma 
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demarcação de territorialidade na eleição desses símbolos. A bipolarização política atual se 

evidencia, inclusive, na escolha das áreas urbanas que serão palco dos protestos, sendo comum 

aos movimentos de esquerda escolher a área central, na proximidade das edificações 

representativas dos poderes legislativos, e à direita priorizar a zona Sul ou a Barra da Tijuca, mais 

próximas de onde moram. 

As manifestações sociais de protestos pós-ditadura militar têm uma crucial representação como 

símbolo da democracia. O direito, a capacidade de evocar memórias, sejam elas de golpes, 

impedimentos, opressões, superações, ou comemorações, e reverberá-las pela convocação às 

ruas de diferentes indivíduos reunidos em uma multidão unida é, mediante conflito ou paz, o 

símbolo do regime político flexível e maleável que experimentamos: a democracia. Essas 

manifestações expressam as transformações em curso e os questionamentos suscitados por tais 

transformações, apontam crises políticas ou celebram vitórias, as mais diversas. Com ou sem 

confrontos sociais elas são, a partir da voz do povo nas ruas, a imagem da apropriação simbólica 

da e na cidade. 

As reivindicações sociais que inspiraram protestos, como as referentes à tarifa dos transportes, 

no início do século passado, ou mais recentemente, as mobilizações de 2013, são fagulhas frente 

aos problemas infraestruturais. Esses atos, na verdade, expressam a enorme desigualdade 

presente na capital fluminense, reafirmando a carência de políticas governamentais capazes de 

transmutar a imagem de uma “cidade partida”, conforme ilustra Zuenir Ventura.  

Medidas como o policiamento ostensivo contra essas mobilizações atestam a dificuldade de 

lidar com os conflitos mais profundos implícitos nas demandas, que são rapidamente sufocados 

e silenciados. Ou, como acontece no Carnaval, tratado como um risco, que deve ser enfrentado 

com um aparato de guerra, em tempos de festas. Essa política do medo e da violência 

certamente figura como um mecanismo de apagamento do caráter positivo das manifestações, 

transformando em vilões aqueles que estão a exercer seu direito de ir às ruas e cobrar melhores 

condições de vida. Há um mecanismo maniqueísta de controle da história a ser contada, onde 

se potencializa a violência de grupos específicos para repercutir sua imagem negativa.  

O grupo “Black Blocs”, por exemplo, ficou conhecido, nos protestos de 2013, por vandalizar os 

bens públicos.  Vestidos de preto e preparados para reagir às investidas policiais, cumpriram um 

papel controverso, de vilões a heróis nacionais, evidenciado e ampliado no simbolismo do 

personagem da história em quadrinhos “V de Vingança”, e posteriormente, no Justiceiro e 

cavaleiro do apocalipse, “Batman”. A “justiça pelas próprias mãos” (dos manifestantes) 
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demonstrando a descrença nas promessas políticas e suas representações como capazes de 

mudanças significativas. O uso das máscaras, tratado com especial interesse nesta tese, cumpria 

um papel importante como elemento de proteção, ocultação de identidade, coletivização de 

causas, simbolização e formulação de referência, ou evidenciação de possível intenção 

criminosa. Levantando a discussão de sua proibição em ambiente público.  

As facilidades da reprodução comunicativa, proporcionadas pelos ciberespaços, ou redes 

sociais, têm fundamental papel para explicitar que as questões paliativas levantadas claramente 

nos protestos eram atendidas, mas os problemas estruturais como a cartelização e a 

monopolização dos serviços não eram sequer discutidos pelos governantes, perdurando ao 

longo desses séculos de protestos. As manifestações de protesto do ano de 2013 deram a 

dimensão do poder de articulação das redes sociais virtuais e demonstraram o potencial de 

engajamento do jovem no debate de questões estruturais e na luta para desconstruí-las. As 

conquistas desses protestos de rua foram além do atendimento da demanda imediata da qual 

se originaram - a revogação do aumento no preço das passagens dos ônibus, e tiveram 

consequências políticas significativas, talvez pela apropriação dos movimentos por segmentos 

políticos. Buscou-se, pelo consenso e pela generalidade das medidas políticas, uma diminuição 

dos confrontos ideológicos e das divergências de opiniões entre a população e o sistema de 

gestão vigente. Consolidou-se uma nova abordagem, um novo espaço, uma nova mídia e um 

novo alcance e engajamento dos jovens nas lutas: as redes sociais virtuais.  

Ainda que não se possa ignorar o poder de destruição dos movimentos sociais que reúnem 

multidões, as apropriações positivas do patrimônio e do espaço público são inegáveis, 

reforçando o seu poder simbólico e propagando o seu potencial. Assim, o uso das escadarias de 

um edifício, seja para ampliar a visibilidade de cartazes ou pôr em evidência um orador, frisa 

esse papel agregador da forma patrimonial nos eventos de massa, para além de sua ocupação 

policial como barreira escalonada e ponto de vigília armada.  

A análise de eventos em centros históricos proporcionou uma boa discussão sobre os 

procedimentos que devem ser adotados pelos órgãos patrimoniais e pela Prefeitura ao autorizar 

festividades ou protestos. Relembra-se aqui o “Baile do Ademar”, realizado em 2017, e que 

deixou um rastro de destruição e sujeira no Paço Imperial e na Praça Quinze de Novembro, que 

reforça a importância do debate e do olhar atento às duas possibilidades: a depredação e a 

ressignificação, através de apropriações positivas. Na ocasião, skatistas e cidadãos promoveram 

um enorme abraço à edificação símbolo do poder imperial no Brasil, que fora danificada por eles 

no dia anterior, numa demonstração de que aquele bem era capaz de sensibilizá-los ao seu 
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cuidado. A apropriação positiva, nesse caso, só ocorreu por conta de uma negativa prévia. E sua 

repercussão potencializou a discussão da importância artística, técnica e cultural da edificação. 

Tal ação jamais ocorreria se a Prefeitura tivesse avisado ao IPHAN dos eventos posteriores aos 

depredativos e este tivesse tomado as medidas protetivas de cercamento dos bens. Desse 

modo, enfatiza-se aqui o potencial papel educativo e ressignificador das depredações aos bens 

patrimoniais. Uma vez que tais atos não sejam aceitos pela sociedade, eles podem ser reparados 

e reforçado o simbolismo daquele bem como algo a ser preservado.  

Discutiu-se também o papel das depredações e pichações, antes vistas como danos, enquanto 

tentativa de estabelecer uma comunicação; o vandalismo pode ser compreendido como uma 

resposta à opressão política, e talvez seja uma forma de expressão válida, a ser discutida e 

certamente recanalizada. É necessário que se faça uma análise das contribuições, e não uma 

busca por silenciamento, apagamento e eliminação. A maneira que a instituição lida com essas 

formas de apropriação hoje é o apagamento. As marcas físicas podem ser removidas, mas fica 

um poderoso registro simbólico, histórico e social. O poder de comunicação do ator não é 

apagado por iniciativas institucionais, sendo, pelo contrário, cada vez mais propagado. Por outro 

lado, destacar os danos e apagamentos também é um mecanismo de evidenciação dos valores 

transmitidos. 

As mortes a tiros de Edson, estudante tão engajado em movimentos estudantis na luta pelos 

direitos básicos de estudo e alimentação, e de Marielle, negra, lésbica, mulher, pobre, mãe, e 

representante da oposição política, foram capazes de silenciar suas vozes individuais, mas não 

a sua causa. Faíscas foram capazes de incendiar toda a população que vestiu suas máscaras em 

busca desses direitos. A materialidade se foi, mas a memória evocada foi capaz de quebrar o 

silêncio que o tempo imprimiu no espaço, e perpetuar e fortalecer essa luta. O ato trágico que 

curiosamente ocorreu 50 anos depois nos faz lembrar da memória social e do poder simbólico 

de um lugar como a Cinelândia, que evoca suas raízes. Pretendeu-se destacar, com vigor, a 

imaterialidade extremamente concreta que se faz presente na memória, capaz de fazer reviver, 

pelas ausências sentidas e lembradas, tempos passados e ressignificá-los, no agora.  

 

I.3. A “Ode” não destruidora do carnaval 

O estudo do carnaval carioca foi fundamental, não só para explicitar a essência da grande festa 

popular, mas para destacar sua vocação democrática e espontânea, por meio de suas 
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brincadeiras e críticas políticas. É uma exaltação à própria diversidade que o gerou. As 

manifestações sociais ainda hoje, século XXI, preservam traços das festividades carnavalescas 

do final do século XIX e início do XX. Tanto os pontos de encontro, aglutinação ou partida dos 

blocos, ou passeatas, em geral, quanto o espaço de dispersão na área central seguem sendo os 

mesmos. Este percurso talvez remonte à memória dos cucumbis e a coroação que dava início, 

pós-liturgia, à passeata festiva, ou nos cordões e suas procissões. É indiscutível a presença de 

uma memória, afetiva e simbólica da cidade, fortalecendo estes espaços, usos, e a própria 

sociedade em formação. 

Os cordões carnavalescos tradicionais do início do século XX, cuja linha de frente era composta 

por jovens berrando roucos, e seguidos por uma multidão, muitas vezes vestindo verde e 

amarelo, conforme relata Rio (1995), também guardam muitas relações com as manifestações 

sociais de protestos observadas, ainda nos dias de hoje. A marcha musicada, gritos esbravejados 

e danças, simulando batalha, por sua vez, também traçam similaridades temporais.  

A similaridade com o Entrudo pode ser observada na dicotomia entre policiais e manifestantes 

nos dias de hoje. Há na forma de repressão policial, visando garantir a ordem urbana, uma 

hostilidade, mas que é aceita como política de segurança pública. Enquanto qualquer ação ou 

reação dos manifestantes é tratada no âmbito do vandalismo e da criminalidade. Este juízo de 

valor não seria demonstração de uma hierarquia social expressa pelo entrudo, que era capaz de 

determinar que o “pobre, e escravo” aceitasse sua condição de inferioridade e vulnerabilidade 

social? Nos protestos políticos é comum ver policiais e manifestantes se alvejando mutuamente, 

numa rivalidade explícita e demarcada na cidade. Nos carnavais atuais e seus megablocos são 

arremessados, água, gelo, xixi, cerveja etc. pela multidão, uns nos outros. Essa não seria uma 

escatologia contemporânea referenciada na herança social do Entrudo colonial? Pode-se 

compreender que o carnaval é marcado pela externalização permissiva de nossa formação 

social. É nesses eventos de massa que, seja por identificação ou outros mecanismos da 

psicologia social, se manifesta a construção social, espacial e temporal de uma forma mais 

despudorada. 

O descompromisso ou a não preocupação que marcam a vivência do ambiente público pela 

população, contrasta, porém, com as iniciativas das autoridades municipais da cidade e das 

secretarias de conservação patrimoniais, de cercar os monumentos a fim de protegê-los, nas 

grandes concentrações de público. O registro do entendimento da massa como ameaça 

perpetua-se, sem grandes avaliações dos contextos, mesmo em festas culturais urbanas. Os 
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conflitos são inerentes à relação humana e também ocorrem entre população e edificação, mas 

há que se debater também a intenção e não somente o resultado. 

Tratar uma aglomeração festiva tal qual um protesto político é, no mínimo, assumir que o 

problema não é a tematização, ou a motivação para a reunião, e sim a população e sua 

perspectiva de articulação coletiva. O próprio “Cordão do Bola Preta” pode ser usado como 

tradicional exemplo do quão pacíficas podem ser as apropriações urbanas, já que em sua 

passagem não são registrados danos significativos, em geral. Essa demonização das multidões 

deve ser uma grande preocupação social, à medida que é um direito constitucional a 

manifestação dos cidadãos em espaço público, fundamental à democracia. 

É preciso formar uma frente de debate e prevenção ao patrimônio cultural que efetivamente 

envolva equipes das infraestruturas urbanas e parcelas distintas da população. Em uma breve 

análise pode-se constatar que as vedações físicas aos patrimônios são uma forma de segregação 

espacial, óbvia, e que não devem ser adotadas como política de preservação, uma vez que um 

patrimônio não se constitui como bem cultural para gerações futuras de forma isolada, 

distanciado de temporalidades e vivências, sem que seja apropriado pelas pessoas. Mais do que 

pensar na preservação da edificação deve-se pensar como salvaguardar e fortalecer a memória 

urbana, social e cultural daquele lugar, proporcionada, ampliada e evidenciada pelo bem 

patrimonial. E, caso essas barreiras protetivas sejam necessárias, que sejam planejadas e 

pensadas para criar e estimular a aproximação entre usuário e bem, potencializando a 

“intimização” dessa relação, por meio de uma comunicação visual, por exemplo. 

Ao contrário dos protestos políticos, onde de alguma forma essas edificações representam um 

poder a ser questionado, nos carnavais há uma receptividade ao diálogo franco e aberto para 

uma educação patrimonial. Estes eventos devem ser vistos como uma oportunidade, momentos 

importantes para estreitar os laços e o contato com a história e valorizar a beleza artística e 

técnica, transformando até a significação daquele local. Essa é uma demanda diversa da que se 

observa na cidade em festa, onde esses monumentos são guardados, fiscalizados e 

monitorados. 

O fato de os megaeventos serem vistos como ameaças é que torna o uso de barreiras protetivas 

uma opção. Porém, esse mecanismo institucional de propor barreiras protetivas reforça uma 

passividade ou indiferença da multidão diante dos danos, apresentando-se ainda como um 

empecilho para que as massas bem intencionadas auxiliem no controle, apreensão e repressão 

aos danos, por não os ver. Diferente dos grupos mal intencionados, vândalos que se escondem 
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na multidão, que não só pulam as grades e tapumes, como acabam conseguindo se esconder 

atrás delas do possível controle das autoridades e da população pacífica. 

A vigilância e controle pelos próprios populares deve ser o foco das políticas de preservação dos 

bens. Para isto, faz-se necessário que as pessoas sejam capazes de reconhecer e compreender 

os valores ali representados, em sua temporalidade e contexto de formação. O reforço da 

necessidade de preservação por parte da população pode se dar por meio da repreensão a atos 

isolados de vândalos ou pela formação de um senso de pertencimento e identidade com os 

sujeitos sociais, pelo qual seja capaz de reconhecer e desejar sua continuidade. Este caminho de 

conscientização e fiscalização coletivos, além de mais duradouro, parece mais promissor por 

dificultar, também, a possibilidade de o vândalo se esconder na multidão e não ser denunciado. 

Em tempos de “comunicabilidade” rápida e eficiente através das redes sociais virtuais é 

inconcebível que se apele para o medo ou punições como alternativas de preservação. A busca 

pela adesão dos próprios cidadãos, como reguladores do patrimônio, passa pelo 

estabelecimento de conscientização, educação, pertencimento, fomentados por políticas 

públicas culturais capazes de agregar valores e aproximar bens e cidadãos. É preciso que as 

massas sejam vistas não mais como destruidoras, e sim como “valoradoras” de bens e, assim, 

empenhadas em mantê-los e transmiti-los a gerações futuras, como elementos adaptáveis, 

vivos e pulsantes, que não somente respondem às mudanças sociais e urbanas, mas delas 

participam ativamente. 

 

I.4. Reflexão sobre a segurança pública, o medo e as máscaras. 

Nos carnavais cariocas, a partir dos anos de 2019, o clima hostil, de insegurança, ansiedade e 

violência é reforçado já nas filas em corredores gradeados para acessar à área “cultural” da 

cidade; equipara-se o folião e o cidadão com o vândalo, e esta analogia pode ser perigosa. 

Quando se opta por um esquema de segurança que cerca, com efetivo policial, grades e 

detectores de metais, a área central da cidade, no carnaval de 2020, de fato, não se trata da 

manutenção da ordem e da preservação patrimonial. Na realidade, está se criando um sistema 

de condomínio fechado, negando ao próprio público o livre acesso ou impedindo que usem 

máscaras ou outros acessórios pessoais, como guarda-chuvas, ao adentrar o espaço.  

As máscaras dos foliões, durante as festas carnavalescas, não devem ser assimiladas ou tratadas 

como ameaças em potencial por ocultar a individualidade, assim como seus acessórios de 

proteção e prevenção, como guarda-chuvas, não devem ser vistos como ferramenta de 
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agressão. Se não há evidência criminal, pode haver tratamento criminoso? As máscaras festivas 

são mais do que a redução de ocultação de individualidades na multidão, são sobretudo uma 

ode à vida pública, à medida que se estabelece uma liberdade coletiva de expressão e 

celebração de subjetividades no espaço coletivo.  

O uso das máscaras em protestos, passeatas e manifestações culturais representa uma espécie 

de emblema amplificado das reivindicações e sentimentos ali externalizados pela massa. São 

capazes, muitas vezes, de compilar as subjetividades e individualidades e traduzir um 

sentimento ou intenção coletiva. Até quando vão ser vistas como ameaça pela representação 

impregnada do bandido? Simbolizando bandidos ameaçadores, palhaços capazes de rir de suas 

desgraças e heróis que fazem justiça por conta própria, ou evidenciando sentimentos e 

intenções e traduzindo subjetividades coletivas, como devem ser tratadas? Faz sentido proibir 

o uso das máscaras em manifestações sociais, ou será que a proibição não evidenciaria o 

entendimento das autoridades de que cidadãos articulados são ameaças à ordem pública? É 

essa compreensão social que as instituições e seus representantes buscam?  

Assimiladas, recentemente, como barreiras protetivas ao contágio do COVID-19, as máscaras 

agregaram um novo significado; de segurança à saúde do indivíduo. Questiona-se por que as 

máscaras usadas em protestos têm um caráter depreciativo, o qual desaparece quando são os 

próprios policiais a usar como medida protetiva? Vale ressaltar que o seu uso nas manifestações 

se tornou imperativo como proteção devido ao uso de gases de efeito dispersivo e incêndios. 

Traçando um paralelo entre o uso das máscaras para proteção do indivíduo e as barreiras 

protetivas aos bens patrimoniais, estas funcionam como máscaras do bem à sociedade, no que 

se refere à proteção do patrimônio, não obstante podem ser lidas como uma ocultação da 

expressão das próprias fachadas das edificações. Mais do que proteger ou tangenciar as 

relações, as fachadas expõem uma identidade e contextos. Esses bens patrimoniais devem estar 

em contato direto com a sociedade e ser capazes de se adaptar, responder e gerar mudanças 

no espaço. A estagnação e o isolamento podem levar ao esquecimento, abandono e ruína, sem 

sequer deixar saudade, a ponto de ter sua memória evocada. 

Para uma efetiva preservação dos bens, a educação patrimonial é a chave, e deve repensar a 

relação dicotômica, exterior-interior, intransponível, e buscar sua integração. Não existem dois 

lados, deve-se preservar tanto a materialidade, como permitir a intervenção e adaptabilidade 

imaterial nas percepções, apropriações e ressignificações dos bens. É preciso que se tenha 

ciência de que as barreiras protetivas revelam apenas a outra face do patrimônio, como bem 

valioso e seleto, que segue para usufruto de poucos especialistas e das elites. São mecanismos 
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de ocultação de significados, ou, ainda, podem potencializar a função de reclusão e 

superioridade dos bens culturais e daqueles cidadãos que tem acesso, coexistem e convivem 

com ele livremente. O fato é que podem levar o bem a aniquilação ou destruição, por 

esvaziamento, por não reconhecimento, ou mesmo por ampliar a oposição que ele expõe. 

É preciso pensar estratégias para a criação de memórias afetivas, apropriações positivas, não 

traumáticas e sim festivas. E pensar o patrimônio cultural como um manifesto geracional, 

entendido como espaço representativo da diversidade sociocultural e não como um mecanismo 

tendencioso de valoração unilateral da sociedade, e assim reflexo de uma elite. Devem ser 

pensadas medidas inclusivas e educacionais para que esses bens sejam assimilados e 

compreendidos pela sociedade que com ele coexistem.  

 

II. CAMINHOS DA PESQUISA APÓS O DOUTORAMENTO 

O debate do que fazer com patrimônios-símbolo de uma ofensa, violência, imposição social, 

fomenta teórica e empiricamente a continuidade dessa pesquisa. Encaminha a discussão para 

a ótica, fascinante, dos debates formais racistas e classistas na cidade. Refletir sobre o que fazer 

com monumentos preservados, que de alguma forma despertam sensações negativas em 

parcelas da população. É certo, após o doutoramento, que não se deve expor esses bens em 

ambientes públicos, tampouco o caminho será destruí-los e apagar a sua história, sem uma 

reflexão, indispensável, para não incorrer em erros do passado. São desconstruções sensíveis e 

latentes. Há um racismo estrutural, expresso na cidade e no país, tal qual uma representação 

classicista do patrimônio, mas a reação não deve ser destruidora, como se espera e alimenta, 

dada a visceralidade dos sentimentos despertados. Talvez, o caminho seja direcioná-los para 

museus e parques, em espaços projetados e predispostos à educação social, munidos de 

comunicação informativos, e onde encontrarão disponibilidade do cidadão a reconhecê-los. 

O patrimônio cultural alocado em ambiente público não deve ser fonte de insultos à 

população, e nem exaltar um segmento específico que se desenvolveu em cima da dor de outro. 

Esta pesquisa seguirá, com a pretensão de discutir caminhos para que patrimônios considerados 

racistas ou classicistas não sejam mais enaltecidos em espaços públicos, que têm por função 

agregar e acolher. Não os eliminar também é fundamental, ficando como uma lição de um 

tempo, uma sociedade e, assim, de uma cultura. A não aceitação da imposição desses símbolos 

é um marco do desenvolvimento das relações humanas rumo à diversidade cultural e à 

multiplicidade de representação. 
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Pretende-se, mais do que discutir o que fazer com estátuas, monumentos e edificações de cunho 

racista e opressor, ressaltar a necessidade de os bens culturais materiais passarem também 

por uma validação, de tempos em tempos, pela sociedade. Expor exemplos bem sucedidos de 

transposição de monumentos, depredados e com significações pejorativas, usados para a 

educação da população, e como materialização de um contexto social passado.  

A sua riqueza, em termos de diversidade, temporalidades, tipologias, funções, está entre os 

atrativos dos centros históricos. São espaços que detêm o poder de evocar memórias e 

relembrar fatos, provocar catarses, que a partir daquelas edificações foram capazes de 

atravessar o tempo e novamente emocionar. Os bens culturais edificados tombados devem virar 

peças de museus envidraçadas e intocáveis? Ou devem ser ferramentas para narrar a História 

ou explicitar formas que marcaram tempos e funções anteriores e seguem sendo possibilidades 

para a interação e aprendizagem? A riqueza não estaria na capacidade de flexibilização e 

adaptação temporal? E não deveria, portanto, ser capaz de resistir às revalidações pela 

população e ter seu valor questionado e reconhecido pelas populações temporãs?  

É preciso entender o patrimônio cultural por sua necessária flexibilidade, respondendo à 

sociedade que coexiste. São representações de um poder e a sua permanência reforça a 

manutenção de um sistema de dominação simbólica que o elencou? Em relação aos patrimônios 

materiais, passíveis de questionamento tal qual ocorre com os imateriais, eles não deveriam 

passar por uma revalidação social de tempos em tempos? Por que há uma distinção entre estilos 

e tipos arquitetônicos atrelados às classes mais ricas, em detrimento do reconhecimento 

material da cultura dos mais pobres? Por quê o Paço Imperial é um patrimônio material que 

expressa a importância de todo um contexto histórico, e o samba, por outro lado, é um 

patrimonial imaterial, não tendo uma representação física original tombada materialmente? 

Deve-se seguir ignorando essas questões e seguir mascarando suas respostas? Seremos de 

alguma forma coniventes com essa recusa perversa? Ainda justificaremos de mil maneiras a 

óbvia e histórica seleção de qual narrativa é materialmente valorada e qual é apenas 

subjetivamente importante? Como reagir aos apagamentos institucionais? Como agir diante da 

oficialização do vandalismo do governo por desapropriações e “bota-abaixos”? Como reagir 

diante da repressão ostensiva a atos pacíficos? Optar-se-á pela explanação de nossas hipóteses, 

a fim de potencializar os debates e enriquecer a cena cultural patrimonial com opiniões e 

defesas divergentes? Ou seguiremos com medo do conservadorismo e tradicionalismo? 

Acredito que devemos partir do pressuposto da colaboração, e assim, entender que as 
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divergências, em manifestações sociais ou acadêmicas, ainda que levem a conflitos de ideias, 

corroboram à democracia e potencializam a expansão e desenvolvimento intelectual.  

 

III. O PONTO FINAL E, AO PONTO, AFINAL: 

Escrever esta tese já se apresentava como enorme desafio, por ambicionar tratar das 

manifestações sociais cariocas na área central e suas relações diretas com os bens culturais 

edificados, impregnados de poder simbólico. Tal qual parece uma instigante ironia, neste 

momento de isolamento social, discutir a eficiência das barreiras protetivas para preservação 

da integridade física dos monumentos, em eventos de grandes proporções e intensas 

apropriações de massas na cidade, buscando evidenciar o auge do potencial de representação 

simbólica de um bem frente a população.  

Tais barreiras são os recursos escolhidos pelo Estado ou os órgãos responsáveis, utilizadas nos 

momentos de grandes concentrações de manifestantes, visando diminuir os danos materiais aos 

bens através de seu afastamento espacial da população. Interessante discutir, neste momento, 

se é que se pode fazer uso desta palavra, o estreitamento de laços, ainda que conflituosos, entre 

os cidadãos e a cidade, aqui representada pelos seus bens culturais edificados. Ainda mais, que 

não parece fazer sentido escrever sobre manifestação social e apropriação urbana, hoje, em 

meio à quarentena. Mas olhar para a história buscando entender o presente é, sem dúvida, 

eficiente uma vez que se está evidenciando as formas e o conteúdo que o compõe.  

Uma sucessão de acontecimentos reacendeu o interesse em iniciar um debate, a respeito das 

formas e mecanismos de apropriação dos bens culturais. Não havia qualquer pretensão de 

abordar essas fagulhas aqui, mas houve uma enorme contribuição delas para me fazer repensar 

e redirecionar o olhar para a cidade.  

Neste período de confinamento, notícias da intensificação de danos materiais e depredações 

aos bens culturais, monumentais e edificados por pessoas em situação de rua, almejando um 

ganho financeiro, instigaram essa escrita. Se por um lado, se observava um esvaziamento das 

ruas diante da doença, o que expõe o bem a possíveis depredações, por outro, motivados por 

atos de violência policial contra negros, a população negra mundial, retoma, em uma catarse 

coletiva, as ruas em protesto e danifica estes bens. Há um caráter depredativo destes 

movimentos, como uma reação à falta de representatividade da cultura negra nos espaços 
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públicos urbanos. Esses pensamentos e acontecimentos na sociedade permearam cada debate 

aqui expresso, alimentando-os e fomentando novos rumos futuros a essa tese. 

Em meio a tantas transformações nas relações interpessoais e seus impactos na vitalidade 

urbana decorrentes do esvaziamento das cidades, pela reclusão social, torna-se ainda mais 

instigante discutir os monumentos e sua memória, como “uma defesa contra o traumatismo da 

existência, um dispositivo de segurança.” (CHOAY, 2001. P.18). Passado um tempo desde o início 

do distanciamento, impõe-se uma reflexão sobre o poder das massas, do coletivo, de se sentir 

inserido e protegido na multidão para a expressão e compreensão do ser urbano. Bem como, 

destacar o simbolismo acalentador do patrimônio cultural.  

“O monumento assegura, acalma, tranquiliza, conjurando o ser do tempo. Ele 
constitui uma garantia das origens e dissipa a inquietação gerada pelas 
incertezas dos começos. (...) ele tenta combater a angústia da morte e do 
aniquilamento.” (CHOAY, 2001. P.18).  

Fica aqui registrado o desejo para que, o mais breve possível, os patrimônios culturais das 

cidades voltem a bombear vitalidade social, saindo-se deste agoniante estado de coma urbano 

pandêmico, revivendo ainda mais calorosos, ardentes e pulsantes. 

Mais do que dar respostas, esta tese pretendeu fomentar, incendiar e bombardear a todos os 

seus leitores com perguntas que levem a uma reflexão sobre a transformação da cena urbana, 

tão necessária. Pretendeu-se nesses cinco capítulos transformar os leitores em inquietos atores, 

formulando e, sobretudo, testando novas teorias nas cidades, apropriando-se dela. Há um 

incentivo a construção coletiva através da consciência do poder das individualidades associadas 

e agrupadas. Que este trabalho seja uma inspiração para entender que a ancoragem não é só 

um conceito que articula e conecta temporalidades e vivências, mas promove o reconhecimento 

e o estabelecimento de uma noção de pertencimento, onde cada um é peça chave do quebra-

cabeça social, que se completa na pluralidade das individualidades. Que cada um seja capaz, a 

partir dessa leitura, de perceber que só conseguimos formar uma imagem reconhecível por 

todos, quando há a predisposição de comunicar. E para isso, é preciso tempo, reflexão, análise 

e, sobretudo ação. Enxergar nos cartazes e faixas, questões que talvez não sejam suas, e trazê-

las para si, parece um caminho empático. Vestir a máscara do coletivo em prol de uma voz 

uníssona que possa multiplicar as reivindicações parece um ótimo caminho. Porém, deve-se 

refletir sobre a direção do coletivo e por que e como segui-lo. Qual o papel de cada um? 

Foi demonstrado, aqui, que os bens culturais atravessaram aqueles momentos. Agonizando com 

seus ferimentos ou bravejando seu poder de resistência, no confronto seguiram pulsando. Desta 
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forma, seguem fortes emanando para a cidade uma vitalidade, transmitindo seus valores e 

emocionando os que testemunharam sua resistência. Foram capazes de transpirar sua essência, 

acalorar, em um toque posterior, a população. Evidenciar o que se espera deles enquanto 

ativador, de alguma forma, atemporal: Sua capacidade de adaptação, resistência, significação, 

evocação de memórias e temporalidades, representação e, sobretudo, sensibilização.  

Portanto, o que é preciso para que os bens culturais edificados tombados funcionem enquanto 

“coração” da cidade, e na sociedade presente, como propulsores de temporalidades e 

transmissores de uma essência vital, que os fizeram capazes de perpetuar? É preciso que se 

entenda que, como coração da cidade: ele próprio recebe, recorrentemente, pelas veias o gás 

carbônico (depredações, danos diversos, abandonos e esvaziamentos) e emana por suas artérias 

o oxigênio (salvaguardas, significações, memórias, emoções e estabelece relações). O 

patrimônio cultural é músculo que tensiona e relaxa, retrai e expande em movimento contínuo. 

Se o movimento para ele, também, se esvazia, conclui-se que desta equação o resultado é a 

pulsação, ora mais branda e ora mais intensa, mas garantindo a fruição da vida no tempo e no 

espaço, por quanto tempo aquela matéria for capaz de (re)existir. 

 

Figura 259: 14 de Março de 2019, ato lembra um ano da morte da Vereadora Marielle Franco em frente ao prédio 

da Câmara dos Deputados, Palácio Pedro Ernesto. Foto: Paulo Carneiro / Agência O Dia / Estadão 
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