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Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar os percursos e desafios 

metodológicos encontrados na atual pesquisa sobre as festas de rua no Rio de Janeiro. A 

pesquisa sobre festa requer um olhar atencioso em relação as formas de análise, tendo em 

vista que a experiência festiva é fortemente marcada por noções como efemeridade, 

corporalidade e espacialidade. Estes aspectos inerentes a prática celebrativa nos demanda 

extrapolar os limites dos campos de conhecimento e buscar por recursos de pesquisa 

coerentes com a dimensão festiva. Dessa maneira, propomos relatar os caminhos 

metodológicos que percorremos, relacionando as formas com que as práticas festivas se 

dão no campo com as formas de investigação escolhidas.  
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Introdução 

O ato de festejar é uma prática inerente à vida social. Em todos os momentos da 

história é possível verificarmos formas coletivas de celebração. Platão indicava que a 

festa foi criada pelos deuses para que os homens recuperassem o fôlego e avançassem 

com mais disposição na vida (GOLDSCHMIDT, 1970). Marcada pela ideia de 

visceralidade do corpo e pelo caráter permissivo em relação aos comportamentos morais, 

as festas podem ser localizadas como experiências relevantes de investigação da vida 

social. A festa possui então facetas ligadas não só ao ato individualista de transgressão 

das regras para gozo próprio, mas também por ser fato social que nos revela agregações 

e conflitos presentes na vida cotidiana3. Nesse sentido, podemos dizer que a festa carrega 

consigo duplo-sentido em que se comungam o individual/coletivo; o ritual/banalidade; 

cotidiano/prazer; sendo estes aspectos instigantes para a pesquisa acadêmica.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Música e Entretenimento do XVII Encontro dos Grupos de 

Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestranda do curso de Comunicação da UERJ, email: flavinhamagalhaes@hotmail.com. 

 
3 Eram nas festas dionisíacas que se travavam muitas discussões sobre a polis, principalmente através das 

competições teatrais em que se tornavam visíveis conflitos e negociações entre escravos e seus senhores. 

As festas de culto a Baco na Itália começaram a ser praticadas primeiramente por mulheres em espaços 

privados e secretos e quando a festa tomou a rua, as práticas dessas mulheres escandalizaram certos 

seguimentos da sociedade italiana, sendo alvo de grande repressão. A atividade festiva das bacantes é então 

um fato social que simboliza o desejo de retorno ao corpo, de autonomia, uma reação explosiva e potente 

em resposta aos mecanismos de controle e de invisibilidade da época.  
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A investigação sobre festividades é desafiadora justamente por precisar lidar com 

o caráter descompromissado e fantasioso que envolve este acontecimento social e ao 

mesmo tempo conferir sentido aos aspectos sociais ritualizados nas festas. As festividades 

se elaboram na articulação entre o prazer, a socialidade4 e o rito, de forma que cada 

modalidade festiva combinará esses elementos em diferentes proporções. O prazer está 

ligado à possibilidade de romper aparentemente com o cotidiano e suas restrições, 

podendo renovar as formas de vivência na ampliação de práticas ligadas à fantasia, ao 

jogo e ao lúdico. A socialidade se refere ao momento de construção de um tipo de ligação 

pela experiência compartilhada: “ninguém faz festa sozinho”. A efervescência coletiva 

inerente a festa faz partilhar de forma potente um sentimento comum, tornando as 

interações sociais mais ativas e visíveis.  As características de rito se relacionam com a 

tentativa de estabilização ou atualização de certos códigos sociais, a partir da vivência 

festiva. Deste modo, apresenta-se nesta vivência aspectos elementares de dada cultura ou 

estilo de vida que podem ser reafirmados ou ressignificados a partir dessa experiência 

coletiva. Nas festas então se conjugam forças de prazer, socialidade e rito, não podendo 

um aspecto estar desligado do outro. É interessante que assumamos de antemão um olhar 

generoso e atento às práticas tidas como banais, entendendo que o fato de residir ali uma 

aparente diversão descomprometida não significa que esta seja uma prática social sem 

significado. O desafio acadêmico primeiro, nesse sentido, é entender que aspectos 

vinculados ao desejo e ao prazer são inerentes à prática festiva..  

É interessante notar que alguns estudos, sobretudo no campo das culturas urbanas, 

vêm percebendo a necessidade em atualizar o debate sobre as festas, entendendo que o 

ato de festejar não se resume a estes momentos de resistência social, política e identitária 

                                                 
4 Maffesolli (2006) desenvolve o conceito de sociabilidade no intuito de caracterizar com mais acuidade as 

relações contemporâneas em seus aspectos cotidianos. Em contraponto com a ideia de sociabilidade que 

leva em consideração os marcadores modernos, a socialidade viria a privilegiar o campo mais sensível e 

subterrâneo das relações sociais. Para o autor, a socialidade é uma noção primordial para o estudo da 

comunicação por dar relevância a multiplicidade de práticas e experiências coletivas que estão dissociadas 

à racionalização, institucionalização e homogeneização da vida, mas mergulhadas no ambiente imaginário 

do afeto e do desejo. O ambiente contemporâneo se caracterizaria assim pela ênfase no momento vivido e 

na pluralidade das práticas cotidianas, onde os indivíduos se articulam através de lógicas relacionadas ao 

presenteísmo e aos aspectos coletivos da “tribo”, fazendo sucumbir os aspectos da moral e do 

individualismo moderno. Este conceito é, para a pesquisa, decisivo para a compreensão das festividades 

por propor a análise das ações coletivas pela oposição dos engajamentos políticos fixos, da identidade 

estanque e da racionalidade inabalável. O autor propõe tomar como relevante as práticas cotidianas 

polifônicas em que os indivíduos elaboram suas redes de comunicação. As práticas coletivas são assim 

experiências essenciais para entendermos o contemporâneo, tendo em vista que é a partir delas que se 

arquitetam as redes comunicacionais por meio de estruturas voláteis como o lúdico, o prazer e as 

identificações. 
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mais tradicionais, mas deve ser explorada também na sua face fragmentada na cidade. As 

tentativas de refinar o olhar para as práticas festivas que estão diluídas no cotidiano 

urbano são decisivas para que a experiência da festa seja incluída como prática da vida 

diária nas cidades e consequentemente como forma de socialidade contemporânea 

fortemente baseada no afeto e prazer.  

Buscamos na pesquisa atual alargar o sentido da festa, entendendo-a também 

como experiência celebrativa nas suas formas mais banais. Compreendemos a festa como 

atividades que se dão nas praças, nas esquinas das ruas, nas mesas dos bares, em pequenos 

shows, ou seja, em experiências mais fluidas e corriqueiras. Entendemos que estas 

práticas mais subterrâneas mantém uma relação com a percepção do urbano e do Outro. 

Ao considerarmos estes pequenos festejos cotidianos como objeto de estudo 

demonstramos um interesse mais ligado aos processos de socialidade e conflito que se 

relacionam com plano cotidiano da cidade. Essa escolha se dá na compreensão de que o 

caráter aparentemente descompromissado atribui um senso estético e estésico a festa que 

não lhe retira necessariamente a relevância social, ritual, dissensual, sendo, na verdade, 

aspecto essencial para que o momento festivo se processe de forma criativa e potente. Por 

este motivo, escolhemos as práticas festivas urbanas como objeto de investigação, 

entendendo que nelas se conjugam efemeridades e aparentes banalidades com potência 

de significar o urbano.  

O momento festivo pode ser considerado um parêntese dentro do texto da vida 

social, onde ao mesmo tempo em que se diferencia da vida cotidiana pelas suas 

características catárticas, também lhe atribui sentido: explica o cotidiano por diferenciar-

se dele. O que queremos dizer com isso é que o sentido do cotidiano se constrói também 

na medida em que a sociedade elabora suas práticas celebrativas, de culto à satisfação e 

ao gozo, comunhões emocionais5, parênteses de liberdade e expressão, lugares do lúdico 

e da fantasia. Ao contextualizarmos essas práticas na cidade percebemos que os 

momentos de euforia e prazer experimentados nas festas estão elaborando cenas de 

expressão impossibilitadas em espaços mais estruturados como no mundo do trabalho, no 

âmbito familiar ou na política. Ao seguir essas narrativas urbanas festivas que conferem 

sentido ao cotidiano nos deparamos com a festa de rua como um enunciador decisivo da 

cidade, sobretudo do Rio de Janeiro. Encaramos as festas de rua como registro sensível 

                                                 
5 A expressão comunhões emocionais intitula o livro “Homo Eroticus: Comunhões Emocionais” de 

Maffesoli (2012) e é um conceito que destaca processos de conexão entre os indivíduos a partir do 

compartilhamento de experiência fortemente marcadas pelo afeto e pela catarse.   
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de percepções da vida urbana, a partir da reunião de formas diversas de expressão como 

o corpo, a música e a moda, demandando assim um olhar atencioso do campo da 

comunicação e dos métodos a serem utilizados.   

Buscamos investigar as reivindicações, ações resistentes, desvios de conduta que 

se enunciam, ou seja, tomam corpo narrativo nas diferentes formas de se fazer festa na 

rua. A música, o corpo, a comida e a dança são suportes comunicacionais que contam 

uma história sobre a vida na cidade. Questões como a violência urbana, a ocupação dos 

espaços públicos, a descriminalização das drogas, o machismo, a homofobia e para além 

dessas questões, as formas com que nos ligamos ao Outro e à um grupo são 

experimentados em certa medida na experiência festiva. Pensando nisso, o que nos 

interessa na atual pesquisa é o desacordo, o que se mostra nas festividades como 

aproveitamento de um momento de brecha na suspensão momentânea de mecanismos de 

controle. As festas são momentos do sentir-comum e quando estabelecem narrativas que 

se diferem do que está posto nas partilhas “hegemônicas” (RANCIÉRE, 2009) do que é 

comum, estabelecem ali comunhões emocionais (MAFFESOLI, 2012) que demonstram, 

por exemplo, desejos, pulsões, saberes deslegitimados e invisibilizados na construção da 

cidade.  

Esses são desafios que nos propomos investigar sob à luz da reflexão em 

detrimento de respostas estáticas. É importante ressaltar que a investigação da experiência 

festiva de rua está no campo do efêmero, do acontecimento, logo nos demanda assumir 

de antemão seu caráter incompleto, de constante renovação. Deste modo, é interessante 

nos aprofundarmos nos caminhos metodológicos coerentes com a dimensão festiva que 

pretendemos investigar esta ligada ao cotidiano, as práticas desviantes e as miudezas da 

vida social. Relatamos acima algumas questões da pesquisa atual e possíveis desafios que 

o objeto vem nos apresentando. Com isso, apresentaremos a seguir caminhos teóricos que 

percorremos para a investigação desses momentos festivos, relacionando a forma com 

que as festas se apresentam no campo às estratégias metodológicas adotadas.      

 

A Investigação sobre Cidade e Cultura 

Lefebvre (2001) nos apresenta uma questão interessante sobre pesquisa e cidade. 

O teórico reflete sobre os limites – a que tipo de conclusões podemos alcançar nas nossas 

pesquisas? - da investigação da cidade. Ele entende que por mais que se possa definir, 

para os parâmetros formais e estruturais da pesquisa, a urbe é um objeto altamente 
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complexo de limitação. A cidade, segundo ele, se constrói e se destrói em ato, a partir das 

práticas, e assim o que se descobre pode esvaziar-se, ressignificar-se, tomar outros 

contornos. É nesse sentido que tomamos a cidade como um potente objeto incompleto, 

na medida em que não podemos encará-lo como um dado de verdade ou encontrar 

respostas dadas de uma vez por todas. Essa qualidade da incompletude que o teórico 

aponta é parte característica da relação da cultura com o urbano. Os espaços de atuação e 

visibilidade da cultura estão a todo tempo negociando e entrando em conflito com as 

narrativas sobre “o que é a cidade?”, “para que ela serve?”, “quem tem o direito a ocupá-

la?”, e deste modo demonstra que as práticas urbanas estão associadas ao caráter 

circulante da cultura (BAKHTIN, 1987).  

O indivíduo da sociedade urbana é aquele que, como diz Lefebvre, “é obra e não 

produto”. É essencial investigarmos a experiência cultural na cidade também a partir de 

necessidades sociais vinculadas a vontade de criação e não apenas pela lógica da indústria 

cultural. O que queremos dizer com isso é que existe um fundamento antropológico 

decisivo a ser considerado na análise da cidade que é o desejo de criação, o que Lefebvre 

(2008) chama de desejo de “obra”. Esse fundamento, ao ser entendido como a necessidade 

de fazer viver e sobreviver o jogo, o lúdico e o imaginário, amplia seu alcance de forma 

muito potente quando o localizamos na cidade. Ao nos depararmos com a cultura de rua 

atualmente no Rio de Janeiro6, por exemplo, podemos perceber justamente esse senso de 

criação, onde produtores culturais e artistas de rua elaboram práticas criativas que 

demonstram a capacidade de sobrevivência do imprevisível na cidade. Na contramão de 

processos de monetização da cultura e de programação da rua sobrevivem práticas 

culturais que vão articular vivências, afetos e narrativas que demonstram que a reflexão 

sobre a cidade deve considerar essencialmente seu movimento circulante e incompleto, 

em função da polifonia de vozes que narram a cidade. O que queremos dizer com isso é 

que o urbano não se equilibra de forma coesa e estática, em função do senso criativo. Para 

nós, o caráter incompleto da cidade se refere à não-habilidade da urbe em nos revelar 

respostas fixas e de pouca mobilidade tanto em função da circulação da cultura, mas 

também por ser imanente a vontade de criação. O senso de criação e do movimento é, 

para nós, fundamental como premissa de investigação da cidade e da festa, visto que ela 

nos orientará a buscar mais por apontamentos, formas e sinalizações do que afirmações 

estáticas.  

                                                 
6 Ver “Música nas Ruas do Rio de Janeiro” (HERSCHMANN, FERNANDES, 2014).  
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Ao localizar o desejo de criação no campo prático da cidade esticamos o horizonte 

de possibilidades de reflexão sobre o indivíduo urbano e sobre suas narrativas por 

explorar este fundamento criativo na polifonia cotidiana, na polissensorialidade das 

práticas, abrindo espaço para uma discussão baseada na contradição e na negociação que 

a própria complexidade da cidade demanda. É relevante conferir a qualidade da 

contradição às práticas culturais urbanas, de modo a dar visibilidade à sua complexidade 

prática em detrimento de uma análise que as localiza enquanto ações redentoras.  

A cidade é então um campo de possibilidades aberto e diversificado, onde 

podemos investigar as narrativas– inscritas não só no plano verbal, mas também no 

corporal – sobre o que achamos sobre a cidade, sobre o Outro e sobre nós mesmos, a 

partir da via da criatividade e da cultura. Tendo em vista que a cultura urbana circula e 

negocia com os espaços da cidade e além disso elabora processos criativos, podemos 

encontrar nas suas práticas e nos seus praticantes registros narrativos sobre o que é a vida 

urbana, quais são seus desafios, seus anseios e seus desejos.    

Harvey (2014) em sua leitura de Lefebvre considera que ao vivenciarmos a cidade 

estamos o tempo todo construindo, destruindo e reconstruindo novas cidades e também a 

nós mesmos. Ou seja, fazer parte e almejar um tipo de cidade relaciona-se de forma íntima 

com nossos desejos mais profundos. A concepção do urbano constrói-se na medida que, 

ainda que inconscientemente, se negocia as vontades e as pulsões próprias com a 

coletividade. Dessa forma, afirma Harvey, o homem cria e recria a cidade e neste processo 

também cria e recria a si mesmo. As ações de criação – aqui abordaremos especificamente 

a criação cultural – são objetos potentes para o campo da comunicação por tornar visível, 

por exemplo por meio da festa, quereres, expectativas e anseios sobre o urbano, ou seja 

são formas de enunciar a cidade.  

Ao pensarmos então o papel dos sujeitos urbanos em criar a cidade, nos 

questionamos em que lugares podemos investigar essa potência de criação, onde essa 

necessidade de “obra” pode ser observada? A hipótese que levantamos aqui é que este 

lugar de investigação é por excelência o corpo, a arte e a cultura conjugados nas festas 

cotidianas. O olhar para as minúsculas articulações cotidianas do corpo, da cultura e da 

arte, os diferentes “modos de fazer” (CERTEAU, 1994), norteará a noção de que o urbano 

não se organiza por uma moral puramente racional e estrutural, mas sim pela ética da vida 
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diária7. A invenção do cotidiano é justamente o empreendimento de “artes de fazer” 

criativas realizadas por sujeitos anônimos e sobretudo pelo corpo no esforço de contornar 

os modos de vida mais rígidos e instituídos. A vida diária da cidade não se baseia por uma 

conduta rígida e institucionalizada, mas por códigos éticos que a todo tempo são 

reformulados. Tendo em vista isso, percebemos a importância de olhar para a face 

experiencial da cidade, ou seja, para o que está sendo empiricamente vivido dentro do 

campo subterrâneo da vida social8.  

 

Estratégias Metodológicas  

Uma das estratégias da pesquisa foi optar por ordenar as questões da pesquisa 

através dos momentos festivos, onde os tópicos ou capítulos apresentavam experiências 

nas festas de rua. Essa escolha se deu pela compreensão de que a dinâmica de cidade da 

qual falamos aqui, demanda que as reflexões teóricas partam da forma com que “objetos” 

se apresentam no mundo. Ou seja, é a partir da experiência e observação em cada uma 

das modalidades festivas que apresentamos as questões teóricas. Deste modo, buscamos 

imprimir no trabalho certo protagonismo do campo, onde a experiência festiva é 

apresentada como guia-primeiro para o aprofundamento das questões teóricas. O elo de 

ligação entre as diferentes festas é justamente a noção de espacialidade, onde as ruas 

festivas mantêm uma intima relação entre si exploradas pelo percurso da pesquisa, 

ordenando a investigação como reflexo do próprio “caminhar” da investigação.  

Na primeira etapa da pesquisa analisamos as manifestações festivas fruto das 

culturas gregárias negras advindas da diáspora na região na Praça Mauá. No segundo 

momento, investigamos as rodas culturais e bailes de rap e hip hop realizados na praça 

XV. Na terceira parte, discutimos as festas semanais no entorno da praça Tiradentes, no 

chamado Beco das Artes. Ao final, abordamos as manifestações festivas dos blocos 

                                                 
7 Moral refere-se ao conjunto de normas, princípios e valores em uma determinada sociedade. Essas regras 

norteiam noções como certo e errado, bem e mal. A moral é fruto de um padrão cultural adotado por dada 

comunidade ou sociedade, sendo perpetuada pela recorrência de suas práticas ao longo da história. A ética 

avalia a natureza dessas normas, investigando assim as bases dessas teorias morais podendo questionar a 

validade da manutenção de tais princípios na cultura de determinada sociedade (Ricœur, 1990). 
8 É preciso, no entanto, abrirmos uma nota dizendo que as estruturas institucionais organizam e articulam 

relações de poder na vida prática da cidade, impondo limites, ajustando possibilidades, promovendo uma 

ordem; contudo não são as únicas forças que movem o urbano. O que queremos dizer com isso é que não é 

apenas o que confere regularidade à vida urbana que define a cidade, mas também os escapes a ordem, os 

desvios de condutas e os manejos cotidianos. No nível da rua, podemos explorar os desacordos e escapes 

favoráveis a elaboração de alteridade e negociação com estes circuitos superiores. 
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carnavalescos não-oficiais que realizam cortejos que circulam as ruelas do centro durante 

todo ano.  

Figura 2: Mapa da investigação

Fonte: Acervo pessoal 

 

O mapa acima demonstra o intuito de apresentar os pressupostos teóricos da 

investigação sobre cidade e cultura também através da forma. A ordem da investigação 

pretende reelaborar, em certa medida, a ideia do percurso, dando protagonismo aos 

métodos que explorem a investigação no nível da rua. A proposta de reflexão da rua sob 

a ótica das práticas festivas demanda que exploremos a noção de espacialidade, 

entendendo que as manifestações festivas podem redefinir os limites territoriais e seus 

usos.  

Para a investigação recorreremos então a quatro principais eixos metodológicos 

que serão combinados ao longo do trabalho, são eles: o recurso de análise histórica do 

tempo longo (BRAUDEL, 1992), a cartografia baseada na obra de Latour (2012), as 

errâncias (JACQUES, 2012) e a corpografia (JACQUES, 2008). Essas estratégias 

metodológicas serão acionadas pela compreensão de que as festas de rua demandam uma 

análise não só baseada nos recursos de inspiração etnográfica como a observação 

participante e as entrevistas em profundidade, mas também as dimensões 1) da história, 
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por onde podemos identificar matrizes culturais que fazem sobreviver um certo tipo de 

disposição em festejar na rua; 2) a dimensão espacial, por onde podemos investigar as 

territorialidades elaboradas pela experiência festiva e 3) as questões relativas à 

performance do corpo como potente enunciador do ato festivo9.   

 

A História Lenta e o Tempo Longo 

Na investigação sobre as festas de rua no Rio de Janeiro nos deparamos 

primeiramente com a necessidade de incluir a cena festiva de rua atual em um panorama 

maior, parte de uma investigação que não se limita empiricamente na atualidade.  

Consideramos que esta não é uma prática essencialmente original e contemporânea, sendo 

resultado de um contexto histórico decisivo na cidade: a diáspora negra. Apoiados na 

análise histórica de Braudel (1992) consideramos a lentidão em que se processam as 

mudanças ou a continuidades culturais, de modo a buscar em grandes espaços de tempos 

questões atuais de nossos objetos. Braudel (1992) foi o protagonista da 2ª geração da 

Escola dos Annales e analisa as diferentes temporalidades que podemos incluir os objetos 

de pesquisa, seriam eles, o tempo curto e o tempo longo.  

O teórico compara a investigação das práticas sociais no tempo longo às camadas 

do mar, onde a superfície seria a dimensão cotidiana em que os eventos sociais ocorrem 

de forma rápida e perceptível. O leito dos mares seriam as mudanças sutis que alteram a 

demografia dos oceanos que podem ser percebidas pelos pesquisadores numa análise de 

grandes espaços de tempo como décadas. O tempo das grandes transformações sociais 

seriam as profundezas abissais dos oceanos que demoram séculos para serem alterados. 

O historiador, por sua vez, seria o sujeito histórico que teria a capacidade de relacionar 

essas três dimensões, de modo a identificar de que forma a atualidade se relaciona com 

cada uma dessas faces da temporalidade histórica. A reflexão do autor nos interessa 

especificamente, pois posiciona os estudos do campo da cultura, das sensações e dos 

estilos de vida na temporalidade de longa duração, onde se faz necessário levantarmos 

aspectos “abissais” dos nossos objetos e não só sua dimensão factual, empírica e 

contemporânea. 

                                                 
9 Apesar de não podermos dissociar as metodologias do plano prático do campo, apontaremos como cada 

uma dessas formas de investigação contribuiu para a pesquisa num esforço de esclarecer seus manejos 

como ferramenta de análise a serem combinadas a outras formas de investigação. 
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As diferentes culturas juvenis articulam práticas festivas interessantes por tornar 

visíveis vontades políticas, expectativas sobre a cidade e formas criativas de elaborar 

cidadania. No entanto, é importante não perdermos de vista que existe uma matriz cultural 

histórica no Rio de Janeiro que sobrevive nestas práticas festivas que tem origem na 

diáspora negra, sobretudo na região portuária da cidade. A disposição de estar na rua sob 

o manto da festa e a elaboração de questões políticas, cidadãs, afetivas, de religamento 

com o Outro a partir da dança, da música e do teatro é uma prática criativa que tende a 

reinventar momentaneamente formas de vida menos programadas, no entanto deve ser 

relativizada enquanto prática essencialmente contemporânea. A festa de rua na sua 

capacidade política pode ser identificada em diversos momentos históricos da cidade, de 

modo a demonstrar que existe de fato uma disposição cultural de articulação de cidadania 

por meio da festa de rua que tem origem em uma matriz fundadora, sendo ela as festas e 

reuniões celebrativas negras durante a diáspora no Rio de Janeiro. Na primeira parte do 

trabalho investigamos essa matriz cultural, tendo em vista que esta análise buscará 

justamente a construção de um panorama maior na articulação de um tempo longo 

(Braudel, 1992). Esta investigação primeira é inspirada também no trabalho metodológico 

de Barbero (2008) que busca em grandes espaços de tempo identificar sobrevivências da 

cultura popular na modernidade e deste mesmo modo, localizamos a prática festiva de 

rua atual como parte visível de uma história decisiva da cidade que é a ocupação engajada 

das ruas pela prática festiva. Deste modo, pretendemos explorar o conceito do tempo 

longo como método de pesquisa, entendendo que reside na cidade uma matriz cultural 

que ao longo da história atualiza e faz sobreviver uma disposição de estar na rua e elaborar 

socialidades a partir da prática festiva.         

 

Cartografia 

 A palavra é entendida como a unidade de linguagem mais sensível às 

transformações sociais. A palavra seria o repositório da vida social por onde poderíamos 

notar de forma mais atenta as transformações da humanidade. Pensando numa gramática 

da cidade, a rua seria, assim como a palavra, o espaço por onde podemos perceber os 

anseios, percepções e reinvindicações em relação a vida social. É importante 

compreendermos a rua não como uma estrutura fixa, ou seja não apenas na sua noção 

material: território, limites e localização, mas também na sua dimensão subjetiva. As 

práticas, pequenas ações e usos diários estabelecem relações de sentido entre território e 
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experiência, conferindo a rua a dimensão decisiva de enunciadora da cidade. Entendendo 

a centralidade da rua na arquitetura da cidade, é decisivo explorarmos a noção de 

espacialidade na investigação sobre o ato de festejar, entendendo que na vivência festiva 

estão intricados aspectos intimamente ligados ao “lugar”10 (SANTOS, 1996).   

A experiência das festas de rua nos apresentam, em ato, uma comunhão entre o 

imaterial vivido (aspectos da dimensão das práticas e sensibilidades) e do território 

(aspectos da dimensão urbanística e geográfica). Essa comunhão viria a resultar na 

elaboração de territorialidades, ou seja, em momentos de ligação entre experiência e 

território. Afinal, porque fazer festa neste determinado território? Que tipo de função é 

reafirmada, modificada ou criada a partir dessas experiências? Que tipo de imaginário 

coletivo é acionado na experiência festiva em dada rua? A noção espacial nas festas de 

rua é, para nós, decisiva para entendermos as questões de comunicação que surgem no 

ato de festejar.  

Entendendo isso, a cartografia é uma forma que se alia de forma potente com a 

pesquisa justamente porque pretende alargar a noção do mapa fixo territorial e considerar 

a relação entre o espaço e experiência. Latour (2012) entende a cartografia como um 

processo de rastreamento dos atores sociais e suas redes, por onde o pesquisador constitui 

um mapa cartográfico baseado nas narrativas e práticas cotidianas mais banais dos atores. 

O processo da pesquisa cartográfica assume de antemão a dimensão subjetiva em que se 

realiza, de modo que o “mapa” a ser elaborado está intimamente ligado a construção das 

redes comunicativas a serem construídas no decorrer da própria pesquisa. O trabalho do 

pesquisador reside no rastreamento e acompanhamento dos atores sociais na elaboração 

de um plano-reflexo dessa experiência. Latour (2012) caracteriza esse plano como um 

guia de viagem, onde vão se construindo caminhos, percursos e redes por onde o 

pesquisador traçará seus olhares, A elaboração da cartografia pretende então se relacionar 

com o espaço sob a ótica da vivência, de modo a atrelar o território às narrativas que 

surgem das experiências mais cotidianas. Nesse sentido, podemos dizer que o método 

cartográfico escolhido aqui explora a noção de incompletude do urbano e sua 

efemeridade, analisada anteriormente. O mapa a ser elaborado registra uma percepção, 

dentre outras tantas possíveis, da experiência de pesquisa com os atores e suas práticas, 

                                                 
10 O lugar é o recorte do espaço urbano que está inexoravelmente relacionado ao cotidiano dos indivíduos, 

os seus conflitos, tensões, memória e mobilização de afetos. O lugar é como o intermédio entre o homem e 

o mundo. Ou seja, é necessário entender os lugares cotidianos nas suas práticas, processos e 

desenvolvimentos para compreender o espaço urbano contemporâneo (SANTOS, 1996). 
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de modo a abrir espaço para que outros mapas e outras percepções sejam possíveis de 

serem sobrepostas no mesmo território. 

O método cartográfico possui o caráter intervencionista (PASSOS e EIRADO, 

2009), onde se processam as noções da implicação do pesquisador e da transversalidade 

dos campos de conhecimento. Essas noções expressam um trabalho de pesquisa que não 

se define nos limites estritos da individualidade, mas experimenta o cruzamento de várias 

forças que vão se produzindo a partir dos encontros entre os diferentes nós de uma rede 

de comunicação do qual emerge um mundo a ser compartilhado pelos sujeitos.  Os 

diferentes nós comunicacionais na atual pesquisa são materializados pelas diferentes 

modalidades festivas distribuídas nos territórios, entendendo que os processos de 

identificação não se dão a partir da identidade cultural, mas sim atravessado por relações 

múltiplas identificações: o ethos do lugar (MAFFESOLLI, 2006).  O levantamento 

experiencial festivo dessas espacialidades fará emergir reflexões sobre a cidade em que 

vivemos e, de certa forma, indicar justamente o compartilhamento de modos de 

comunicação e de vida. O mapa cartográfico proposto inaugura um plano de flutuações 

de experiências, de modo que esta dimensão não é dada de uma vez por todas, mas está 

atrelada a uma intervenção criadora de pesquisa. Assim sendo, a produção de 

conhecimento cartográfico está vinculada a produção também de realidade, posicionando 

assim a cartografia como método precário (LATOUR, 2012) por encarar a incapacidade 

de abarcar a realidade por completo e investir nas cotidianidades e miudezas da vida 

urbana, buscando registrar a efemeridade e riqueza social dos espaços banais11.  

 

Corpografia 

 A corpografia é uma forma de investigar as festas de rua a partir do corpo. É um 

método que se inspira na cartografia para compreender que não apenas as espacialidades, 

mas também os movimento e gestos do corpo nos indicam resultados de experiências 

urbanas (JACQUES, 2012). A forma com que o corpo performa “cartografa” o espaço, 

indicando o tipo de vivência urbana inscrita no espaço e no corpo. O tipo de experiência 

que os atores sociais desenvolvem nos espaços se inscrevem e marcam o corpo, de modo 

que a corporeidade se torna também lugar de investigação da cidade. A maneira de agir e 

                                                 
11 Porque não opor à cidade eterna as cidades efêmeras e aos centros estáveis as centralidades móveis? São 

permitidas todas as audácias. Por que limitar essas proposições apenas à morfologia do espaço e do tempo? 

Não se excluem proposições referentes ao estilo de vida, ao modo de viver na cidade e ao desenvolvimento 

urbano em relação a esse plano.” (LEFEVBRE, 2008, p.107)  
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performar pode indicar experiências anteriores ou novas nos espaços e por consequência 

disso, é material para compreendermos as configurações espaciais inscritas no corpo. Ou 

seja, a grafia do corpo é também a grafia do espaço.   

Sennet (1997) trabalha o corpo como enunciador da cidade em que se vive, onde 

a forma dos espaços urbanos deriva vivências corporais especificas de cada povo. Em sua 

pesquisa sobre a história das cidades, o corpo é o objeto protagonista, onde através da 

investigação do seu movimento é possível levantar aspectos sobre cada cidade e seu 

contexto social. Sendo assim, é possível investigarmos o corpo como registro da cidade, 

entendendo que as questões da cidade sobrevivem também nas formas corpóreas.  

Foucault (1979) em sua investigação sobre os mecanismos de poder também dará 

atenção ao corpo, entendendo que o poder atinge a corporalidade dos sujeitos, através de 

procedimentos de controle detalhado e minucioso dos gestos, atitudes, comportamentos, 

hábitos e discursos. Visto que podemos identificar os procedimentos de poder sobre o 

corpo, podemos argumentar a existência também de corpografias urbanas que 

demonstram um escape à essa ordem: o corpo insubordinado. Jacques (2012) identifica 

no corpo e nas experiências sensório-motoras práticas cotidianas e resistentes que 

atualizam os projetos urbanos, de modo a “formar um contraponto à visualidade rasa da 

cidade-logotipo, cidade-outdoor” (JACQUES, 2008, p.12). O olhar atento para o corpo 

confere profundidade e complexidade aos espaços por encarar a experiência corpórea 

como lugar em que registra-se a certa resistência a programação da vida urbana.  

A pesquisa sobre os festejos de rua e suas práticas dissensuais considera o corpo 

como registro-chave, entendendo que as formas corpóreas indicam o que o projeto urbano 

tenta excluir, ou seja torna visível o que está extrapolando os limites de programação 

daquele espaço. A cidade ao ser praticada a partir da festa, cria outro corpo, chamemos 

de corpo-festivo associado aos escapes a ordem, a visceralidade e a sensibilidade. Nesse 

sentido, a experiência da festa de rua faz relacionar o corpo-festivo com o corpo-cidade, 

de modo que podemos entender que esses corpos estão a todo momento negociando, 

entrando em conflito, concedendo e impondo limites. Dessa maneira, nos interessa 

entender como o corpo-festivo lê a cidade a partir de suas condições interativas, sociais e 

políticas, e a partir daí expressa a síntese dessa leitura nos modos com que se movimenta 

(JACQUES, 2008). A corpografia urbana pode ser definida justamente nesse processo de 

“grafia” da cidade pelo corpo, onde podemos refletir o decisivo papel do corpo em realizar 

a leitura crítica da cidade.  
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Considerações Finais 

 Latour (2012) e Jacques (2012) compreendem que a construção cartográfica e 

corpográfica, respectivamente, está relacionada com a disposição do pesquisador em 

colocar-se à deriva na cidade12. Na medida que essas formas de investigação se voltam 

para as práticas banais é decisivo que o pesquisador “se perca” na cidade afim de 

compreender o urbano a partir do campo mais subterrâneo da vida social: 

 A proposição dos caminhos teóricos e metodológicos aqui porposta sinaliza de 

antemão um caminho que diverge do diagnóstico e das respostas estáticas. Para conhecer 

o espaço e o corpo festivos buscamos mostrar a forma errática que se processou a 

pesquisa, num movimento consciente de buscar a não-programação antecipada de 

hipóteses, protagonizando assim os processos práticos. Essas práticas nos demonstram a 

efemeridade e imprevisibilidade de seus processos e por isso, demandam uma 

investigação que possa acompanhar de perto essa dimensão dinâmica.  

O artigo pretende mais que articular uma forma de “fazer pesquisa”, mas sinalizar 

certa abertura de possibilidades para a exploração da cidade, do cotidiano e das práticas 

efêmeras sob a luz dos processos erráticos, cartográficos e corpográficos. Conforme 

falamos anteriormente, buscamos identificar os desacordos, cenas e experiências 

dissensuais da vivência festiva, ou seja ações de extrapolamento, escape. O percurso 

metodológico é, assim, uma escolha consciente que potencializa o encontro com o 

imprevisível, com o inesperado. O processo errático e cartográfico promove um 

“caminhar” no nível da rua, o que nos possibilita explorar o caráter multifacetado da 

cidade, onde variadas dimensões, múltiplos fenômenos, sobreposições culturais, dobras e 

redobras comunicacionais se tornam visíveis. A errância, a corpografia e a cartografia são 

caminhos pelos quais entendemos que conseguimos explorar as miudezas do cotidiano 

que subvertem e atualizam os projetos urbanísticos e a normatização do corpo, práticas 

que não podem ser acessadas a partir de um olhar de cima na análise da macro-história. 

                                                 
12 “Errar, ou seja, a prática da errância, pode ser um instrumento da experiência urbana, uma ferramenta 

subjetiva e singular, ou seja, ao contrário do método ou de um diagnóstico tradicional. A errância urbana é 

uma apologia da cidade que pode ser aplicada por qualquer um, mas que o errante pratica de forma 

voluntária. O errante é então aquele que busca o estado de espírito (ou melhor, de corpo) errante que 

experimenta a cidade através das Errâncias, que se preocupa mais com as práticas, ações e percursos do 

que com as representações, planificações ou projeções. O errante não vê a cidade somente de cima, em uma 

representação qualquer desta experiência além, é claro, das suas corpografias que já estão incorporadas, 

inscritas no próprio corpo.” (JACQUES, 2012, p. 67)    
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É a partir do caminhar no nível da rua que conseguimos acessar essas pequenas astúcias 

festivas, entendendo que as formas de pesquisa são essenciais para nortear certa atenção 

e relevância a processos decisivos para a vida urbana, sendo elas práticas cotidiana da 

cultura.  
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