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RESUMO 

No atual contexto urbano, é cada vez mais perceptível a presença dos chamados espaços residuais, 

resquícios de um território subutilizado, geralmente decorrentes da produção de grandes estruturas 

viárias ou de políticas urbanas de zoneamento. Sendo frutos de um planejamento desenvolvimentista, 

esses locais contradizem o objetivo do espaço público de dar suporte à vida em comum: embora 

teoricamente façam parte dele, essas áreas negligenciadas frequentemente representam locais inseguros 

e sem qualquer vitalidade. Na contramão dessa realidade, grupos e coletivos urbanos têm se manifestado 

com o objetivo de reivindicar suas cidades utilizando-se da arte. Por vezes, é justamente no espaço 

residual, onde ocorre uma lacuna do controle do Estado e dos setores privados, que os moradores de 

classes menos abastadas ou ativistas sociais podem realmente ter voz. Ao mesmo tempo em que ativam 

seu papel cidadão, esses grupos realizam apropriações artísticas, ainda que temporárias, capazes de 

instaurar novas vivências dos usuários urbanos nesses locais. O objetivo deste trabalho é analisar tais 

intervenções artísticas enquanto elementos de dinamização e ressignificação do caráter residual desses 

espaços. Entende-se que esse cenário se apresenta em todo o mundo, porém, é a partir da análise de 

eventos produzidos na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe – tais como o Sarau Debaixo, o Som de 

Calçada, o Clandestino e a Batalha do Octógono – que a pesquisa é desenvolvida. Espera-se que a 

investigação acerca dessas ações forneça dados consistentes para futuros trabalhos que abordem os 

espaços residuais, o espaço público apropriado e/ou as artes urbanas de Aracaju; que possam traduzir-

se em um registro em prol da memória coletiva dos habitantes da cidade e que sirvam de base para uma 

revisão dos processos urbanísticos vigentes no que se refere à produção dos espaços públicos residuais. 

 

Palavras-chave: Espaço residual. Espaço público. Arte urbana. Urbanismo. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os espaços públicos são fundamentais no ato de vivenciar a cidade. O público é a 

oportunidade do encontro na urbe e constitui-se, nas palavras de Pechman (2012), como “o lugar do 

acolhimento do conflito”. No entanto, a cidade contemporânea abriga, muitas vezes, espaços residuais 

em áreas onde deveria existir aquilo que se intitula de espaço público. São espaços que se configuram 

pela ausência de uso e pela indefinição da sua própria essência enquanto lugar. Solà-Morales (2002, on-

line) associa o termo terrain vague aos espaços que “são ilhas interiores esvaziadas de atividade, são 

olvidos e restos que permanecem fora da dinâmica urbana. Convertendo-se em áreas simplesmente des-

habitadas, in-seguras, im-produtivas”.  Da mesma maneira, os espaços residuais se apresentam como 

áreas inóspitas, alheias às redes de sociabilidade urbanas: 

Espaços residuais são terrain vague, entretanto não são, 

rigorosamente, estranhos, uma vez que são locais assimilados pela cidade e pelos 

usuários desta. Estão inseridos em determinado contexto urbano, ainda que muitos 

estejam excluídos da dinâmica da cidade, posto que não apropriados ou utilizados. 

(SAMPAIO, 2013, p.17) 

São, assim, áreas ambíguas e imprecisas, que não se enquadram em classificações de áreas 

livres, mesmo que produzidas por uma pretensa racionalidade do urbanismo. Considerados como 

ambientes inseguros pela ausência de vitalidade, a identificação desses espaços suscita o questionamento 

sobre o potencial desperdiçado de tais áreas e a subutilização do espaço público. Robert Venturi, em 

“Complexidade e contradição em arquitetura”, já aponta a problemática de tais regiões:   

Os espaços residuais não são desconhecidos em nossas cidades. 

Estou pensando nos espaços abertos sob nossas autoestradas e nos espaços-

tampões a sua volta. Em vez de procedermos ao reconhecimento e à exploração 

dessas espécies características de espaços, convertemo-los em estacionamentos 

ou gramados raquíticos – uma terra de ninguém entre a escala regional e a local. 

(VENTURI apud SAMPAIO, 2013, p.20) 

Sobre o condicionamento provocado pelos espaços residuais, há duas visões possíveis: por 

um lado, são áreas repulsivas aos pedestres, pois a falta de estruturação e a pouca vitalidade fazem com 

que essas regiões estejam fadadas à sensação de insegurança; por outro lado, quando se trata de grupos 

sociais marginalizados ou ativismos sociais, essas áreas parecem ser bastante receptivas, pois estão 

inseridas em uma lacuna onde o controle do espaço pelas forças do Estado é menos intenso, diferente 

do que ocorre em espaços públicos institucionalizados como parques e praças.  

A presente pesquisa aborda os processos que geram a existência dos espaços residuais e a 

natureza das intervenções que os criam, identificando, portanto, lacunas na produção urbanística 

contemporânea. Essa assimilação só pode ser realizada a partir do momento em que a cidade é 

vivenciada sob o ponto de vista dos habitantes, e não mais com a visão aérea do urbanismo.  Procura-se 
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compreender, assim, de que maneira os habitantes e grupos sociais se apropriam dos espaços residuais 

utilizando-se da arte urbana e o que isso simboliza no contexto da cidade. A ocupação do espaço residual, 

quando ocorre através da arte, vem de diversos grupos e coletivos que reinventam a natureza do espaço 

e inauguram vivências singulares nos locais aqui citados.  

Tais ocupações, no entanto, apesar de promoverem vitalidade aos locais, ainda são cenários 

ignorados pela gestão urbana, sofrendo, muitas vezes, represálias por parte do Poder Público. No 

entanto, considera-se necessária a investigação acerca dessas formalizações existentes pelo seu 

importante papel na ocupação do espaço público e na democratização da arte, além de serem 

instrumentos em prol da transformação do caráter de espaços residuais. Uma das dificuldades 

encontradas durante o processo de pesquisa referiu-se à escassez de documentações acerca dos eventos 

abordados, considerando seu caráter efêmero e espontâneo, e da pouca literatura referente à cidade de 

Aracaju que se inserisse no tema pesquisado. Por se tratarem de intervenções momentâneas, que 

geralmente não deixam rastros físicos após suas realizações, a falta de registros é um fator determinante 

para que essas manifestações artísticas caiam no esquecimento coletivo. 

A escolha do tema sobre as apropriações artísticas em espaços residuais justifica-se pela 

compreensão de tais espaços como locais de estranhamento, que representam não só um mal-estar 

tangente, mas também uma centelha de desconcerto, de desarranjo e, consequentemente, da urgência de 

mudança. O próprio Solà-Morales (2012, on-line), ao acunhar o termo vague, indica nele um duplo 

sentido: “vacum em inglês, ou seja, empty, unoccupied; mas também free, available, unengaged”. 

Guatelli (2012), em seu livro “Arquitetura de Entre-Lugares” também aponta que “os espaços residuais 

aparentemente sem uso das cidades, as sobras, estariam sempre abertos ao constante processo de 

apropriações diversas”. Essa potencialidade dos espaços residuais elucida o interesse pelo tema. 

Além disso, analisar a natureza de intervenções artísticas nesses espaços é ter em mente a 

capacidade de transformação do caráter do espaço pelo usuário, que colabora ativamente para a 

construção da configuração urbana, mas não apenas isso. Ao agir no meio urbano, ainda mais quando 

se trata de um meio onde o sentido de urbanidade é quase ou mesmo nulo (o que acontece quando se 

fala de espaços residuais), os praticantes estão também iniciando uma transformação em seu meio social 

e ampliando o seu poder de participação cidadã. 

Esse também é um modo de desmistificar a arte enquanto produto a ser consumido apenas 

pelas classes sociais dominantes. Se a obra está na urbe, inserida nos fluxos por onde os habitantes 

deslocam-se, ela suscita a discussão da democratização do espaço e do livre acesso à cultura. A cidade 

de Aracaju também está inserida nesse contexto de resistência artística e já tem sido reivindicada pelos 

seus habitantes, grupos, coletivos e artistas que exigem o direito à cultura e à cidade, como pode ser 
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visto no panfleto abaixo (Figura 1), que contém o texto intitulado “Manifesto cultural-político em defesa 

da cultura e da cidade de Aracaju” e foi distribuído durante o aniversário da cidade no ano de 2015:  

Figura 1 – Panfleto “Manifesto Cultural-Político em Defesa da Cultura e da Cidade de Aracaju” 

 

Fonte: Manifesto 2015, distribuído no aniversário da cidade. 

Assim posto, manifestações artísticas como o Sarau Debaixo, o Som de Calçada, a Batalha 

do Octógono e o Clandestino têm um importante papel na apropriação do espaço residual da cidade de 

Aracaju, suscitando a participação ativa dos habitantes da cidade frente à subutilização do espaço 

público e transformando temporariamente o espaço, antes resquício, em lugar. 

O objetivo geral deste trabalho consiste em analisar as intervenções artísticas realizadas 

em espaços públicos de caráter residual na cidade de Aracaju enquanto elementos de dinamização e 

ressignificação desses espaços. Foram definidos quatro objetivos específicos: o primeiro refere-se à 

pesquisa acerca dos espaços residuais e dos processos que geram sua existência frente à produção da 

cidade contemporânea; o segundo é aprofundar-se no conceito de resistências urbanas (bottom up) como 

forma de crítica às soluções urbanísticas (top down); o terceiro refere-se à pesquisa acerca da inclusão 

do espaço público na esfera da arte, analisando como tais intervenções ressignificam os locais onde 

ocorrem e exemplificando através de seleção e interpretação de casos nacionais e internacionais; já o 

quarto objetivo específico pretende identificar e analisar os movimentos e ações artísticas que têm 

interferido ou interferiram, nos últimos anos, no caráter do espaço residual da cidade de Aracaju.  

Espera-se que a presente pesquisa forneça dados consistentes para futuros trabalhos que 

abordem temas referentes aos espaços residuais, ao espaço público e à sua apropriação popular e/ou às 

artes urbanas da cidade de Aracaju; que possa traduzir-se também em um documento em prol da 
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memória coletiva dos habitantes cidade e que atue como fonte de revisão para os processos de 

planejamento urbano no que concerne a abordagens em espaços residuais. Para tanto, o desenvolvimento 

do trabalho foi dividido em três capítulos. 

O Capítulo 1, intitulado “Espaços públicos residuais”, apresenta em sua primeira parte (1.1 

Conceituação de espaços residuais) três diferentes conceitos a fim de chegar a uma definição de espaços 

residuais urbanos, descrevendo suas características intrínsecas e diferenciando-os de outros espaços 

controversos da cidade, como locais abandonados ou terrenos baldios, a partir de revisão bibliográfica 

e tomando como base as obras ‘Territórios’ (2002), de Ignasi de Solà-Morales, ‘Finding Lost Spaces’ 

(1986), de Roger Trancik e ‘Arquitetura dos Entre-Lugares’ (2012), de autoria de Igor Guatelli. Já o 

segundo tópico do capítulo (1.2 O espaço residual no espaço público) constrói, munido da conceituação 

do que seriam estes espaços, um panorama acerca de sua relação com o espaço público, buscando 

compreender de que maneira esses espaços se relacionam com os usuários urbanos a partir de consulta 

a fontes secundárias. No terceiro tópico do capítulo (1.3 A problemática da arquitetura e do urbanismo), 

aborda-se a atuação iluminista que arquitetos e urbanistas vêm exercendo frente ao tratamento dos 

espaços residuais, apresentando também projetos que contrastam com tal abordagem da disciplina, 

baseados em ações comunitárias, temporárias ou espontâneas. 

O capítulo 2, “A ressignificação através de apropriações artísticas”, aborda as 

manifestações artísticas como instrumentos urbanísticos de transformação do caráter residual desses 

espaços em seu primeiro tópico (2.1 A apropriação artística urbana), utilizando a revisão literária de 

autores como Cauquelin (2005), Canton (2009), Pallamin (2000), Certeau (1998), Misselwitz, Oswalt e 

Overmeyer (2013), Jacques (2011) e Castells (2013). No segundo tópico (2.2 Alguns exemplos), são 

abordados alguns exemplos externos à cidade de Aracaju, a fim de adentrar na contextualização das 

apropriações artísticas, que acontecem em todo o mundo. Foram escolhidos os exemplos ‘Street 

Parties’, ‘A cidade é para brincar’ e ‘Balançar’, e o ‘Quintal Eletrônika’ por serem eventos que 

efetuaram novas vivências propícias ao convívio e à permanência dos usuários em espaços públicos que 

não eram comumente destinados a esses fins.  

 

No capítulo 3 – Aracaju: vislumbres no vazio – a pesquisa aproxima-se de seu objeto de 

estudo: Aracaju, no estado de Sergipe. Utilizou-se enquanto estratégia o reconhecimento de coletivos 

urbanos ou grupos que realizam intervenções artísticas em espaços residuais na cidade, que foram 

identificados a partir de fontes secundárias e primárias. Quatro apropriações artísticas serão abordadas 

– o Clandestino, o Sarau Debaixo, a Batalha do Octógono e o Som de Calçada, por aproximarem-se 

mais do tema pesquisado. No subcapítulo 3.5 (Depoimentos), é apresentada a visão dos expectadores 

sobre os referidos eventos a fim de complementar as informações para a análise da pesquisa. 

 

Para a construção da descrição de cada um dos eventos, foram realizadas entrevistas com 

organizadores dos mesmos. As entrevistas foram elaboradas como uma conversa aberta, onde alguns 
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temas a serem abordados foram previamente elencados pela entrevistadora, no entanto, as perguntas 

eram formatadas a depender do desenvolvimento da conversa. No caso de eventos que já tinham deixado 

de ocorrer, obteve-se informações a partir de fontes secundárias, de publicações em redes sociais e 

entrevistas com ex-integrantes de tais manifestações artísticas. Além disso, as informações coletadas 

nos capítulos 1 e 2 serviram de base para a verificação dos eventos enquanto ações capazes de 

ressignificar os espaços residuais. É importante ressaltar que a metodologia aplicada corresponde ao 

método qualitativo de pesquisa, principalmente no que tange ao entendimento dos eventos abordados e 

nas relações entre o espaço residual e os usuários urbanos. 

 

Por fim, serão apresentadas as considerações finais do presente trabalho, a fim de verificar 

a capacidade de dinamização e ressignificação dos espaços públicos de caráter residual a partir de 

apropriações artísticas da cidade de Aracaju aqui abordadas.  
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1 ESPAÇOS PÚBLICOS 

RESIDUAIS 

 

 

 

“Neste vazio é que existo intuitivamente. Mas é um 

vazio extremamente perigoso: dele arranco sangue”. 

(Clarice Lispector)  
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1.1 CONCEITUAÇÃO DE ESPAÇOS RESIDUAIS 

A designação dos espaços residuais está constantemente relacionada às nomenclaturas de 

espaços vazios ou abandonados. É necessário compreender, no entanto, a abordagem referente a cada 

um desses termos, caracterizando-os e diferenciando os seus enfoques. Decerto, espaço residual 

constitui um vazio, mas não no sentido usual da palavra, como ocorre nos terrenos baldios da cidade 

que representam uma lacuna no tecido compositivo da malha urbana. A designação de vazio, dentre 

tantas outras, pode vir em forma de entre-lugar, lost space ou terrain vague. Este último, cunhado por 

Ignasi de Solà-Morales, refere-se aos “lugares obsoletos nos quais somente certos valores residuais 

parecem se manter apesar de sua completa desafeição da atividade da cidade. São, em definitiva, lugares 

externos, estranhos, que ficam fora dos circuitos, das estruturas produtivas” (SOLÀ-MORALES, 2002, 

on-line). 

Em terrain vague, Morales descreve locais onde a presença da memória do passado 

predomina sobre o presente, como ocorre nas áreas industriais abandonadas, portos e ferrovias 

desativadas ou lugares contaminados. Seu texto aborda a atratividade destes lugares no olhar do 

fotógrafo, cujas imagens (ver Figura 2) capturam a condição intrínseca a esses espaços, destacando que 

“os problemas estéticos e éticos que propõem envolvem a problemática da vida social contemporânea” 

(ibid.). 

Figura 2 –  Barcelona, nacimiento de la Diagonal.  
 

 

Fonte: LAGUILLO, 1980. 
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Há, portanto, uma interseção entre os termos terrain vague e espaço residual, explicitada 

na obra de Sampaio (2013): 

Espaços residuais são terrain vague, entretanto não são, 

rigorosamente, estranhos, uma vez que são locais assimilados pela cidade e pelos 

usuários desta. Estão inseridos em determinado contexto urbano, ainda que muitos 

estejam excluídos da dinâmica da cidade, posto que não apropriados ou utilizados. 

(p.17)    

Da mesma maneira, os espaços residuais não são obsoletos ou abandonados, visto que não 

possuem essa predominância da persistência de uma memória antiga. Sua incorporação urbana, na 

realidade, ainda nem tomou forma: em seu lugar, ocorre uma indefinição acerca de sua inserção na 

cidade e de sua identidade espacial, o que, em geral, é traduzido pela sensação de insegurança 

transmitida por esses locais. 

Além disso, o termo resíduo é encarregado de denunciar outra característica dos espaços 

aqui tratados. Segundo o dicionário Aurélio (FERREIRA, 1988), sua definição consiste em “resíduo. s. 

m. 2. Aquilo que resta de qualquer substância; resto”. Partindo desse pressuposto, surgem os 

questionamentos: o espaço residual é uma sobra de quê? De que maneira tais restos são gerados? 

Nesse sentido, é explícito que o espaço residual está sempre relacionado a um outro espaço, 

um protagonista, a partir do qual o resíduo constitui um mero elemento espacial resultante de sua 

edificação. Consiste, portanto, em um espaço subjugado, cuja existência não remete a um projeto 

arquitetônico ou urbanístico próprio, mas sim a um acaso da forma resultante de um planejamento que, 

em sua essência, demonstra a incompletude do pensamento urbanístico tradicional e sua falta de controle 

sobre os próprios frutos gerados.  

A partir dessa perspectiva, a obra Reality Properties: Fake States (1973) consegue abordar 

com grande representatividade o significado do espaço residual. Tal obra foi realizada na década de 70, 

quando a prefeitura de Nova Iorque, que se encontrava em grave crise financeira, leiloou alguns pedaços 

de terra entrecortados pelo desenho urbano, decorrentes de anomalias no levantamento, zoneamento e 

ampliação de obras públicas. O arquiteto e artista Gordon Matta-Clark adquiriu quinze destes estranhos 

terrenos, quatorze deles decorrentes das obras de zoneamento no bairro Queens, por quantias de $25 a 

$75 dólares cada, e tratou de fotografar, documentar, mapear e escrever acerca desses espaços. 

Tratavam-se de lotes minúsculos e urbanisticamente inaproveitáveis (ver Figura 3), “como 

um quadrado de 30 centímetros em um miolo de quadra, ou uma faixa linear de apenas 1 metro de 

largura entre duas ruas” (WISNIK, 2010, p.196). “Outra, completamente isolada, era um quadrado com 

cerca de 60 cm de lado localizado na fronteira de quatro edifícios. Outra dessas “propriedades” se 

localizava na interseção de três edifícios, e era tão inacessível que Gordon jamais conseguiu vê-la” 

(CRAWFORD, 2008, on-line). 
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Figura 3 –  Reality Properties: Fake Estates, Little Alley Block 2497, Lot 42. 

 

Fonte: HOGUE, 2006. 

A obra de Clark denuncia uma problemática atual referente ao planejamento urbanístico e, 

segundo Wisnik (2010), 

[...] comenta não apenas a irracionalidade dos processos urbanos oculta 

sob a aparente disciplina ordenadora das suas edificações, mas também acusa o 

processo de apagamento de setores menores e mais comunitários da cidade pela 

impessoalidade desagregadora do processo de modernização capitalista, tal como 

denunciado por Jane Jacobs desde o início dos anos de 1960. (p. 196) 

 

Semelhante a tal raciocínio, a obra Finding Lost Spaces, de Roger Trancik, define e discute 

acerca dos chamados espaços perdidos. Sua abordagem aproxima-se da de Solà-Morales, mas não se 

limita a questões de obsolescência dos referidos locais, definindo tais espaços como “as áreas urbanas 

indesejadas que necessitam de um redesenho – anti-espaços, que não criam nenhuma contribuição 
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positiva para o entorno ou usuários. Eles são mal definidos, sem bordas mensuráveis, e falham em 

conectar elementos de uma forma coerente”1 (TRANCIK, 1986, p.3-4, tradução nossa). 

Na abordagem realizada por Trancik, tais espaços são decorrentes de cinco fatores 

principais: a prioridade dada ao automóvel nas cidades, o desenho decorrente do Movimento Moderno, 

as políticas urbanas de renovação e zoneamento, o predomínio dos interesses privados em detrimento 

do público e a mudança no uso do solo da cidade. 

Para ele, a maneira como o meio urbano desenvolve-se ao impregnar-se de rodovias, 

avenidas e estacionamentos torna o automóvel não só uma ferramenta de dependência, mas de 

isolamento. Muitas das obras relacionadas a esse fim comprometem a permeabilidade dos fluxos 

urbanos, representando barreiras para os usuários da cidade e gerando espaços disformes e inóspitos, 

como visto na Figura 4, proposta de auto-estrada na cidade de Crambridge, Massachusetts que, 

felizmente, e contrastando com a realidade expansiva de tal sistema de rodovias nos Estados Unidos, foi 

interrompida depois da ampla oposição da população local.  

Figura 4 – Proposta de construção de rodovia interestadual em Cambridge. 

 

Fonte: TRANCIK, 1986. 

                                                           
1 Trecho original: “Generally speaking, lost spaces are the undesirable urban areas that are in need of redesign – antispaces, 

making no positive contribution to the surroundings or users. They are ill-defined, without measurable boundaries, and fail to 

connect elements in a coherent way”.   
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Robert Venturi, em seu livro “Complexidade e contradição em arquitetura”, também aponta 

a problemática referente a esses espaços: 

Os espaços residuais não são desconhecidos em nossas cidades. 

Estou pensando nos espaços abertos sob nossas autoestradas e nos espaços-

tampões a sua volta. Em vez de procedermos ao reconhecimento e à exploração 

dessas espécies características de espaços, convertemo-los em estacionamentos 

ou gramados raquíticos – uma terra de ninguém entre a escala regional e a local. 

(VENTURI apud SAMPAIO, 2013, p.20) 

Além disso, outro fator determinante para a existência de tais espaços, segundo Trancik, 

seria a influência do desenho Moderno, que desvinculou os projetistas e construtores da dimensão 

humana encontrada nos espaços das cidades tradicionais, pois seus edifícios elevados ignoravam a 

importância da delimitação de ruas, praças e jardins e transformaram a caracterização do espaço externo. 

A perda da qualidade do espaço urbano seria resultante, também, de zoneamentos e 

renovações urbanas, já que o impulso de tais políticas, com a justificativa de organizar e desenvolver as 

cidades, promove uma segregação de funções, comprometendo a escala do pedestre e tornando o uso do 

carro uma necessidade dos usuários urbanos, o que recai sobre o primeiro fator abordado na obra de 

Trancik. 

Outra causa refere-se à tendência de privatização do espaço público nas cidades 

contemporâneas. Sobre isso, o autor afirma: “Nós transformamos a cidade de espaços coletivos em uma 

cidade de ícones privados. Regulamentações destinadas a definir o vocabulário urbano mais amplo e a 

governar projetos individuais são comumente renunciadas se não atenderem os caprichos do 

desenvolvedor particular”2 (TRANCIK, 1986, p. 17, tradução nossa). Tal falta de diferenciação entre o 

público e privado, algo também presente no desenho Moderno, compromete a relação entre tais espaços 

e a unidade total do ambiente.   

Por fim, aborda-se as mudanças no uso do solo urbano. Neste ponto, assim como em Solà-

Morales, o autor trata dos espaços abandonados decorrentes do processo de desindustrialização, da 

presença de vias de meios de transporte obsoletos e de edifícios ou áreas comerciais e habitacionais 

inteiramente abandonadas. 

Assim, sua abordagem caminha para a recuperação e reciclagem desses espaços, que devem 

ser incorporados ao tecido histórico da cidade, utilizando-os enquanto oportunidade para o possível 

desenvolvimento. Similar é a visão de Morales, que no próprio termo vague propõe uma tradução alusiva 

a “empty, unoccupied; mas também free, available, unengaged.”  (SOLÀ-MORALES, 2002, on-line). 

                                                           
2 Trecho original: “We have transformed the city of collective spaces into a city of private icons. Regulations intended to 

define the broader urban vocabulary and to govern individual projects are regularly waived if they do not suit the whims of 

the particular developer”.  (TRANCIK, 1986, p. 17) 
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Ainda na sua abordagem, “a relação entre a ausência de uso, de atividade e o sentido de liberdade, de 

expectativa, é fundamental para entender toda a potência evocativa que os terrain vague das cidades 

têm na percepção da mesma nos últimos anos” (ibid., 2002). 

Em “Arquitetura dos entre-lugares”, Igor Guatelli também se refere ao campo destes 

espaços problemáticos e indefinidos da cidade (embora tenda a uma visão mais arquitetônica do que 

urbanística, mas que pode ser levada para um contexto mais amplo). Para ele, o entre-lugar, também 

chamado de não-lugar, espaço intermediário ou espaço intersticial, estaria  

[...] situado em um intervalo entre elementos e espaços definidos e 

precisamente projetados, “frágil” quanto às suas destinações, usos, sentidos, se 

analisados a partir de seu desenho e forma, transita entre uma condição de mero 

complemento de um todo – circulações de manutenção e acessos – e de 

suplemento, um “lugar” situado entre, onde atividades organizadas, programadas, 

estruturadas, “fortes” não ocorrem, mas, talvez justamente por isso, propício para 

o florescimento de experimentações. (GUATELLI, 2012, p. 51) 

O espaço residual carregaria consigo, portanto, lapsos da abordagem do planejamento 

urbanístico, detentor de uma pretensa racionalidade que busca possuir um total controle das definições 

do espaço, mas que é historicamente falha, não só pela presença da condição espacial não prevista, mas 

também pela discrepância em relação à receptividade do público. No entanto, tal condição não seria 

restritiva e determinante para o fracasso desses locais, já que “os espaços residuais aparentemente sem 

uso das cidades, as sobras, estariam sempre abertos ao constante processo de apropriações diversas”. 

(ibid., p.22). 

O presente subcapítulo pretendeu fixar, assim, a conceituação de espaço residual como um 

entrelaçamento entre as abordagens apresentadas por Ignasi de Solà-Morales, de terrain vague, Roger 

Trancik, de espaço perdido, e Igor Guatelli, de entre-lugar. Esses espaços carregam em si, enfim, a 

dualidade de serem, por um lado, resquícios de um território subutilizado, frutos do próprio desenho 

urbano na busca pelo desenvolvimento das cidades, o que acaba gerando ambientes inóspitos para os 

seus habitantes; no entanto, são também, por outro lado, espaços desprovidos de limitações ou definições 

morfologico-funcionais bem estruturadas e que, justamente por isso, são passíveis de inúmeros tipos de 

vivências e ocupações não previstas.   

 

1.2 O ESPAÇO RESIDUAL NO ESPAÇO PÚBLICO 

Para compreender a influência e os impactos da presença do espaço residual no espaço 

público, é necessário chegar, em primeiro lugar, a uma definição do espaço público. Tal conceituação, 

diante das diversas dinâmicas cotidianas e transformações urbanas, deve abarcar, evidentemente, a 

complexidade presente nas cidades contemporâneas. Nesse sentido, Castro (2013) define o termo 

“espaços públicos” como 
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[...] os lugares urbanos que, em conjunto com infraestruturas e 

equipamentos coletivos, dão suporte à vida em comum: ruas, avenidas, praças, 

parques. Nessa acepção, são bens públicos, carregados de significados, palco de 

disputas e conflitos, mas também de festas e celebrações. (CASTRO, 2013, on-

line) 

Tal assertiva apresenta-se compatível com a afirmação de Aguiar (2012) que, ao buscar 

uma justificativa para o recente crescimento do interesse pelo estudo das condições geradoras de 

urbanidade, sugere que a maior parte dos atuais pesquisadores compartilham o entendimento de espaço 

público “como locus de uma cultura urbana compartida, fundada em valores coletivos, uma cultura que 

envolve o convívio com os opostos, envolve diversidade, troca e, mais que tudo, o desfrute de uma 

cidade que tenha o espaço urbano como fundo ativo” (AGUIAR, 2012, p.119). 

  A definição do espaço público, como próprio para o coletivo, não pode ser entendida, 

no entanto, sem considerar a sua interface com o domínio privado, “o qual inclui pessoas, famílias, 

grupos, empresas, corporações” (CASTRO, 2013, on-line). Ambos os domínios estão naturalmente 

tangenciados, como na relação entre edifícios comerciais e calçadões, casa e rua, e a partir da própria 

apropriação cotidiana dos habitantes urbanos, como nas figuras 5 e 6.  

 

No entanto, é cada vez mais perceptível a distorção do sentido do espaço público no 

ambiente urbano diante, como aponta Sobarzo (2006, p.95), do surgimento e da consolidação de novos 

produtos imobiliários como shopping centers, loteamentos fechados e centros empresariais, posto que 

“os novos espaços “públicos” – realmente semi-públicos ou pseudo-públicos são muitas vezes caricatura 

da vida social, negando ou ocultando as diferenças e os conflitos, tornando a sociabilidade mais “clean” 

e, em último termo, negando-a”. 

Nesse sentido, é necessário compreender tal crise do espaço público enquanto uma 

problemática que atinge a qualidade dos espaços urbanos e a própria vivência dos seus habitantes. Por 

Figura 5 – Mistura entre público e privado exemplificada em mercado doméstico. 

Figura 6 – Roupas a secar entre dois edifícios na cidade de Istambul. 

Fonte: QUADERNS, 2002.             Fonte: TURQUIA VISÃO, 2009. 
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tal motivo, é cada vez mais perceptível a descaracterização do aspecto comunitário das cidades no 

entendimento da população, como apontam Rogers e Gumuchdjian (2001):   

Quando perguntadas sobre as cidades, provavelmente as pessoas 

irão falar de edifícios e carros, em vez de falar de ruas e praças. Se perguntadas 

sobre a vida na cidade, falarão mais de distanciamento, isolamento, medo de 

violência ou congestionamento e poluição do que de comunidade, participação, 

animação, beleza e prazer. Provavelmente dirão que os conceitos “cidade” e 

“qualidade de vida” são incompatíveis. (p. 8-9) 

 

Esse aspecto transmite uma grave situação: Rogers e Gumuchdjian já apontam, em sua 

obra, que “hoje, pela primeira vez na história, metade de toda a população mundial vive em cidades e 

num prazo de 30 anos, esta proporção poderá atingir até três quartos dos habitantes do planeta” (ibid., 

p.4). Considerando este fato, é imprescindível que as condições do espaço urbano adquiram uma maior 

qualificação em prol de seus habitantes. 

Tal realidade reflete, então, falhas no planejamento urbanístico vigente e em sua abordagem 

top-down, ou seja, implementada a partir de interesses de gestão vigentes, que muitas vezes não 

correspondem às necessidades e expectativas advindas da maior parte da população. Sobre isso, Sobarzo 

(2006, p.103) aponta que “podemos pensar a leitura da produção do espaço público em termos de 

dominação, como relações de verticalidade ou processos “vindos de cima” que alteram o caráter de 

público da cidade”.   

A construção do espaço público e de sua relação com o domínio privado também é 

abordada por Roger Trancik, como visto no capítulo anterior, que identifica a submissão do interesse 

público em detrimento do privado como um dos fatores de geração dos espaços perdidos da cidade e, 

dentro desse contexto, também a existência dos espaços residuais. Da mesma forma, Gehl, em sua obra 

“Cidades para Pessoas”, aponta: 

Por décadas, a dimensão humana tem sido um tópico do 

planejamento urbano esquecido e tratado a esmo, enquanto várias outras questões 

ganham mais força, como a acomodação do vertiginoso aumento do tráfego de 

automóveis. [...] gradativamente, as forças do mercado e as tendências 

arquitetônicas afins mudaram seu foco, saindo das inter-relações e espaços 

comuns da cidade para os edifícios individuais, os quais, durante o processo, 

tornaram-se isolados, autossuficientes e indiferentes. (GEHL, 2015, p. 3) 

O autor apresenta a responsabilidade do planejamento urbano enquanto instrumento para a 

geração de convites para que as pessoas ocupem os espaços públicos. No entanto, o que se percebe, a 

partir do século XX, é que tais convites vêm sendo gerados, prioritariamente, para os carros:   

Foi no século XX que a ligação entre convites e comportamento 

atingiu o ponto crítico para as cidades. Nos esforços para lidar com a maré 

crescente de automóveis, todo espaço disponível da cidade era simplesmente 

preenchido com veículos em movimento e estacionados. Em todos os casos, as 

tentativas de construir novas vias e áreas de estacionamento para aliviar a pressão 
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do tráfego geraram mais trânsito e congestionamento. [...] construir vias adicionais 

é um convite direto à aquisição e ao uso de mais automóveis. (ibid., p.9) 

 

Dessa forma, é pertinente abordar o modo como as pessoas são acolhidas pelo espaço da 

cidade para buscar compreender a significância dos espaços residuais, que podem ser interpretados, 

portanto, como mais um dos diversos elementos inseridos nesse contexto de crise de identidade do 

espaço público contemporâneo (ver figura 7). O mesmo ocorre referente ao abandono de praças, à falta 

de estruturação de parques, à multiplicação de viadutos e estacionamentos, que se apresentam cada vez 

mais descompassados com a vivência do caminhante, do verdadeiro vivente que desfruta os espaços 

urbanos, conforme afirma Gehl (2015): “Uma característica comum de quase todas as cidades – 

independentemente da localização, economia e grau de desenvolvimento – é que as pessoas que ainda 

utilizam o espaço da cidade em grande número são cada vez mais maltratadas” (p.3).  

Fonte: PEREIRA, 2011. 

Na busca por corresponder aos interesses economicamente rentáveis, o planejamento vem 

multiplicando esses espaços inóspitos pela cidade, a fim de atender aos processos urbanos 

desenvolvimentistas, dando prioridade à construção de viadutos, shopping centers e condomínios 

fechados. Aliado a esse desinteresse pelo domínio público nas últimas décadas, percebe-se, pois, que 

“este processo aumentou a polarização da sociedade e criou mais pobreza e alienação” 

(GUMUCHDJIAN; ROGERS, 2001, p.8).  

Nesse sentido, é perceptível que a estratificação social gera diferentes formas de relação 

indivíduo-espaço. Com o aumento das desigualdades sociais, as classes mais abastadas adotam o 

discurso de que a insegurança é uma presença constante no espaço público, abandonando-o da 

tradicional vitalidade urbana. Por sua vez, os mais pobres, como aponta Santos (2006, p.222) “estão 

isentos dessa absorção, mesmo porque não dispõem dos recursos para adquirir aquelas coisas que 

transmitem e asseguram essa cultura de massa”. 

 

Figura 7 – Espaço público residual. 
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O espaço público é uma conquista democrática, direito de todo e 

qualquer cidadão. Contudo, as assimetrias sociais criam uma setorização onde se 

criminaliza o excluído, o que é refletido na sociedade e onde ela acontece, ou seja, 

na cidade e mais precisamente, nos espaços públicos. Por outro lado, as classes 

mais altas renunciam destes espaços por receio e medo e o resultado é catastrófico 

[...]. Muito disto é resultado da imposição de um modelo econômico e social que 

traduz uma maneira estéril de fazer a cidade rentável e sem conexões com o 

passado e vida urbana. (CHAHOUD; STEDILE, 2016, on-line) 

 

Chahoud e Stedile também afirmam que “estas cicatrizes urbanas conferem na cidade 

lugares que supostamente têm de ser de todos, mas não representam o lugar de ninguém. Decorrentes 

de uma arquitetura “ausente” e da introspecção do espaço urbano, são partes de uma ambição fracassada 

de muitos idealizadores” (2016, online). 

Assim, a condição particular dos espaços residuais – sua negligência enquanto área pública 

própria para o uso – gera condições ambíguas nessas regiões. Muitas vezes, representam apenas espaços 

ocos de sociabilidade, locais de passagem, inseridas no fluxo urbano, mas desprovidas de um 

reconhecimento enquanto espaço público – aquele palco para o desdobramento comunitário. Outras 

vezes, é nesses locais que a faixa de população mais carente, como moradores em situação de rua, pode 

encontrar um abrigo (ver figura 8). Isso ocorre devido à própria inadequação destes locais enquanto 

espaços públicos (parques, praças, áreas verdes, vias), o que promove uma maior falta de controle do 

Estado perante essas regiões, menos nobres, de menor interesse, que passam quase desapercebidas e 

que, portanto, não servem para os cartões-postais da cidade. 

Figura 8 – Morador em situação de rua em espaço residual sob um viaduto de Washington DC. 

 

Fonte: HUBBARD, 1989. 
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Da mesma forma que os grupos sociais excluídos, movimentos sociais e artísticos 

apropriam-se desses espaços, seja com o objetivo de reivindicar seu direito de cidadão, seu poderio sobre 

o espaço público e a rua, seja como uma opção de espaço para a realização de lazer ou de demonstrações 

artísticas, ou, ainda, no caso dos desabrigados, como uma falta de opção, uma necessidade diante das 

imposições da cidade fragmentada e cada vez mais privatizada. O espaço residual consiste, então, em 

um local distante dos espaços sempre vigiados, do espaço público-turístico onde a rentabilidade elege 

as atividades e o público adequados, ou, nas palavras de Solà Morales, um “reduto incontaminado” pelas 

características totalitárias da cidade contemporânea:  

Os artistas, os vizinhos e os cidadãos desencantados da vida 

nervosa e imparável da grande cidade sentem-se profundamente contrariados 

[com as operações de renovação e reintegração urbana desses espaços]. Aqueles 

terrain vague parecem ser os melhores lugares da sua identidade, do seu encontro 

entre presente e passado, ao mesmo tempo que se apresentam como o único 

reduto incontaminado para exercer a liberdade individual ou a de pequenos grupos. 

(SOLÀ-MORALES, 1996, p.22-23). 

  

Neste capítulo, portanto, analisa-se o espaço residual enquanto componente do espaço 

público, considerando uma conjuntura mais ampla que reflete a distorção do próprio sentido desse 

espaço público na atualidade. Aborda-se, assim, sua significância diante desse contexto, a partir de suas 

particularidades enquanto “resíduo” e sua relação com o usuário urbano. Tal relação ocorre de maneira 

ambígua, por conta desses espaços concretizarem áreas inóspitas e que, para a maioria da população, 

constituem espaços públicos invisíveis; no entanto, quando se observa essa questão através da 

perspectiva de grupos de carência econômica, de manifestações sociais ou artísticas, essas áreas, livres 

e negligenciadas, constituem regiões propícias para a realização de suas atividades.    

 

1.3 A PROBLEMÁTICA DA ARQUITETURA E DO URBANISMO 

 

 O meio urbano, inserido nas esferas do capitalismo avançado, reflete um processo onde 

a “mundialização é responsável em grande parte por uma urbanização tanto mais diversa e extensa 

quanto maior o contingente dos “náufragos da competitividade” mundial” (ARANTES, 1998, p.132). 

Assim, a cidade apresenta uma profusão de obras desenvolvimentistas, ao passo em que cresce a 

exclusão, a pobreza, a falta de moradia e a quantidade de pessoas em situação de rua.  

 A arquitetura e o urbanismo são absorvidos por esse circuito e, como aponta Otília 

Arantes, “compreende-se que no repertório mais eloquente desta última [arquitetura], a nova supremacia 

econômica procure e patrocine os símbolos bem desenhados que lhe celebrem o triunfo”. (ARANTES, 

1998, p.138). Desse modo, verifica-se a propagação da construção de viadutos, rodovias e demais 

elementos urbanos que estejam em voga na imagem do desenvolvimento econômico. Pois, mais do que 

a cidade real, suas questões sociais e a relação com seus usuários, interessa ao atual modelo econômico 
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a imagem referente à esta cidade, como aponta Pechman (2012, p.193): “O problema é que a cidade 

passou a ser a imagem da cidade. Então a cidade-imagem, saturada de imagens da cidade, simulacro da 

cidade real, deserdou a cidade real”. 

Como determinante da conformação dessa cidade, a imagem da cidade infere diretamente 

nesses espaços residuais e em seus usuários genéricos. Por mais que esses locais não façam parte dos 

processos funcionais urbanos e, por isso, não sejam controlados com a mesma intensidade que os 

espaços institucionalizados como praças e parques, ainda assim percebe-se neles a tentativa de seleção 

do perfil de usuário: quem é aceito e quem não é na ocupação do espaço público. 

Expulsos dos espaços privados do mercado imobiliário, os sem-

teto ocupam espaços públicos, mas sua presença na paisagem urbana é 

violentamente contestada. Sua visibilidade é constantemente apagada por esforços 

institucionais de removê-los para outros lugares – para albergues distantes do 

centro, para bairros pobres, para outros espaços marginais. (KUNSCH, 2008, on-

line) 

Em algumas situações, essa tentativa de higienização promovida pelo poder público é 

percebida de modo mais explícito. Entre os anos de 2005 e 2008, por exemplo, a gestão da prefeitura de 

São Paulo iniciou uma série de obras que ficaram conhecidas como “antimendigos” (Figura 9), que 

consistiam em superfícies ásperas e espinhosas implantadas em rampas e calçadas situadas sob viadutos 

ou marquises, ou a implantação de divisórias em bancos de praças, impedindo que o usuário se deite.  

Figura 9 – Reportagem da Folha de São Paulo, 30 de novembro de 2005. 

 

Fonte: Blog Morador de Rua, 2012.
3
 

                                                           
3 Disponível em <https://moradorderua.wordpress.com/2012/06/27/midia/>. Acesso em Jan. 2017 
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Como afirma Kunsch (2008, p.5), “a rampa antimendigo nos lembra que o espaço público 

urbano não é um espaço comum a todos, mas um espaço a todo momento moldado por interesses 

econômicos das classes dominantes, estas representadas pelo Estado”. Tais recursos têm como única 

finalidade, portanto, a expulsão dessa população dos espaços públicos centralizados e sua repulsão em 

direção aos bairros de periferia, distantes de suas atividades diárias. Por vezes, impossibilitada de 

encontrar outro local, tal população acaba se submetendo aos maus-tratos dessa arquitetura (ver figura 

10). A imagem da cidade é, pois, o elemento pretendido, e não a solução para o problema da moradia. 

Figura 10 – Blocos "antimendigos" instalados sob viaduto em São Paulo. 

 

Fonte: Jornal Metro, 2014
4
 

No entanto, não apenas essa arquitetura descaradamente hostil parece ferir o espaço 

residual e seu usuário, a promoção de novas obras inseridas nesses espaços também leva o exercício da 

arquitetura a uma armadilha. Como afirma Moràles (2002, on-line), “a intervenção na cidade existente, 

nos espaços residuais, em seus interstícios enrugados, já não pode ser confortável nem eficaz tal como 

postula o modelo eficiente da tradição iluminista do movimento moderno”.   

As transformações tecnológicas, culturais e políticas advindas da era pós-industrial, 

situadas na recente era das comunicações, alteram a maneira como o indivíduo se relaciona com a sua 

identidade e, consequentemente, com a cidade. Como afirma Stuart Hall (2003, p.7), “a chamada “crise 

                                                           
4 Disponível em <http://www.metrojornal.com.br/nacional/foco/prefeitura-de-sao-paulo-coloca-blocos-antimendigo-em-

canteiros-68124>. Acesso em Jan. 2017. 

http://www.archdaily.com.br/br/tag/cidade
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de identidade” é vista como parte de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando as 

estruturas e processos centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam 

aos indivíduos uma ancoragem estável no mudo social”. 

Assim, as mudanças estruturais e institucionais da vida contemporânea refletem-se no 

declínio do sujeito iluminista, detentor de uma identidade estável e imutável, “um indivíduo totalmente 

centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência e de ação, cujo “centro” consistia 

num núcleo interior” (HALL, 2003, p.16). Surge para os usuários urbanos, por outro lado, a existência 

de novas identidades subjetivas e fragmentárias, que são dadas não como fatos acabados, mas como 

processos em constante mutação, às quais Hall atribui ao sujeito pós-moderno. 

Em outras palavras, em lugar do indivíduo cartesiano, a pluralidade se instala e “somos 

confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, cada uma 

das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente” (ibid., p.13). Procurando um 

rebatimento do discurso político para o discurso urbano, entretanto, a arquitetura ainda atua com a 

finalidade de materializar a busca pela forma universal, inserindo forma nos espaços amorfos, agindo 

de modo a organizar, limpar, limitar, definir o espaço indefinido. 

Desse modo, a arquitetura e o desenho urbano quando projetam 

seu desejo ante um espaço vazio, um terrain vague, parecem que não podem fazer 

outra coisa mais que introduzir transformações radicais, modificando o 

estranhamento pela cidadania e pretendendo a todo custo desfazer a magia 

incontaminada do obsoleto no realismo da eficácia.  (SOLÁ-MORÀLES, 2002, on-

line) 

Embora Moràles esteja referindo-se aos terrain vague, a mesma linha de pensamento pode 

ser interpretada para os espaços residuais aqui abordados. Pode-se compreender tais espaços como um 

refúgio para as identidades fragmentárias do mundo pós-moderno. Se a cidade se apresenta estranha aos 

seus próprios usuários, com seu espaço público cada vez mais pacificado e neutralizado em nome do 

progresso, seria nos espaços informais, fora dos circuitos urbano-produtivos, que a identidade do 

indivíduo pode enfim compartilhar de sua estranheza.    

Nesse sentido, o autor assinala que “todo o destino da arquitetura tem sido sempre o da 

colonização” (2002, on-line). Pelo termo “colonização” pode-se compreender a referência a uma 

imposição do civilizado, a cultura do poder dominante, sobre aquele que não o é. Moràles faz, assim, 

uma comparação entre o ecologismo, em sua busca por resguardar os locais de natureza virgem e 

protegê-los da contaminação da sociedade, e a arte contemporânea, que vem reivindicando a preservação 

destes “espaços outros” da cidade.  

Também em a Invenção do Cotidiano, Michel de Certeau (1998, p.214) retrata: “Concretar 

a paliçada, encher e construir “o espaço entre dois”, eis a pulsão do arquiteto; mas ao mesmo tempo, a 

sua ilusão pois, sem o saber, trabalha para o congelamento político dos lugares e só lhe resta, quando 

http://www.archdaily.com.br/br/tag/arquitetura
http://www.archdaily.com.br/br/tag/obsoleto
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percebe o que fizera, fugir para longe dos laços da lei”. Esse congelamento político representa, pois, a 

conivência da arquitetura com a produção da cidade nos moldes do capital, embora nessa mesma urbe 

surjam, simultaneamente, inúmeras outras ressignificações e táticas contrárias à cultura dominante.   

Como declara Certeau (1998, p.49-50), “a ordem reinante serve de suporte para produções 

inúmeras, ao passo que torna os seus proprietários cegos para essa criatividade (assim como esses 

“patrões” que não conseguem ver aquilo que se inventa de diferente em sua própria empresa)”, ou, em 

outras palavras, “a organização funcionalista, privilegiando o progresso (o tempo), faz esquecer a sua 

condição de possibilidade, o próprio espaço, que passa a ser o não-pensado de uma tecnologia científica 

e política” (ibid., p.173). 

 Arquitetos e urbanistas, imersos no método científico do projeto e do planejamento, 

estariam, pois, desconsiderando as soluções que vêm sendo implantadas fora dos usuais processos 

formais. Quando se trata dos espaços residuais, principalmente, pode-se observar os inúmeros 

significados e interpretações formados por seus usuários, ao passo em que estes locais se encontram 

esquecidos e renegados pelo processo do planejamento.    

 “Contudo, são precisamente essas áreas negligenciadas pelo 

estado, capital e planejamento que frequentemente se destacam devido a sua 

urbanidade especial. Porque aqui, a cidade é projetada e influenciada por jogadores 

financeiramente instáveis que são excluídos dos projetos apoiados pela política 

corporativa urbana. Aproveitando-se de recursos não monetários – tais como 

espaços abandonados, a rede não-oficial e o poder popular - estes jogadores 

conseguem habitar outra forma de cidade em zonas que estão temporariamente 

inutilizáveis em termos imobiliários tradicionais. Só aqui, além dos enclaves 

controlados, podem surgir tais práticas temporárias, informais e inovadoras”.
5
 

(MISSELWITZ; OSWALT; OVERMEYER, 2013, p.11, tradução nossa) 

É necessário, para compreender tais práticas, expandir os horizontes da disciplina. Cada 

vez mais são realizados pesquisas e estudos sobre as práticas comunitárias, espontâneas, capazes de 

transformar o espaço urbano. O projeto Espaços Colaterais, realizado pelo Curso de Arquitetura e 

Urbanismo do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (UnilesteMG), estuda ações e 

procedimentos que possuem rebatimento sobre as cidades brasileiras. Para isso, busca-se colocar em 

debate as apropriações e interferências urbanas que não são reconhecidas ou, ainda, compreendidas 

pelos limites científicos (ver figura 11). 

                                                           

5 Trecho original: “Yet it is precisely those areas neglected by the state, capital, and planning that often stand out due to their 

special urbanity. Because here, the city is designed and influenced by financially unsound players who are excluded from the 

projects supported by corporate urban policy. By exhausting non-monetary resources - such as derelict spaces, unofficial 

network and people power - these player succeed in inhabiting another form of city in zones that are temporarily unusable in 

tradicional real-estate terms. Only here, beyond the controlled enclaves, can such temporary, informal, and innovative practices 

unfold”. 
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Figura 11 – Vende-se meio apartamento. 

 

Fonte: ANDRÉS, 2009. 

 O estudo refere-se ao repertório de artifícios que não são comumente associados às 

incumbências dos arquitetos e urbanistas, tais quais 

[...] ações artísticas e proposições de uso para espaços residuais, 

como lotes vagos, palafitas abandonadas, estacionamentos e baixios de viadutos; 

interferências arquitetônicas em favelas; design de mobiliário sem desenho e a 

partir de objetos existentes; desenvolvimento de metodologias de projetos 

participativos; proposições de operações de qualificação urbana, são, todos eles, 

experimentos arquitetônicos, no sentido de que alteram o espaço da vida humana 

na cultura. (ANDRÉS, 2009, on-line) 

 

Seguindo uma temática de pesquisa semelhante, o projeto Handmade Urbanism aborda a 

possibilidade de um urbanismo proativo, dando ênfase para as iniciativas de grupos e comunidades que 

promoveram significativas mudanças em partes das cidades estudadas.  Estas ações, mesmo utilizando-

se de recursos financeira e tecnicamente limitados, contém um potencial transformador que deve ser 

considerado no modo de produzir cidade. 

O estudo do urbanismo artesanal reconhece que grandes partes das 

cidades foram construídas pelos próprios moradores, sem a ajuda de governos, 

planejadores ou designers. Sugere maneiras alternativas de abordar o 

planejamento, além dos métodos tradicionais atualmente empregados.
6
 (ROSA; 

WEILAND, 2013, p.1, tradução nossa) 

 

Semelhante, o projeto Spatial Agency, desenvolvido por um convênio entra a Universidade de 

Sheffield, a Universidade Westminster e o Arts & Humanities Research Council, busca reunir grupos, 

                                                           
6 Trecho original: “The study of handmade urbanism acknowledges that large parts of cities have been built by residents 

themselves, without help from governments, planners or designers. It suggests alternative ways to approach planning other 

than tradicional methods currently employed.”  
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organizações, coletivos ou ações alternativas referentes à prática da arquitetura e do urbanismo em um 

banco de dados virtual. Consiste em uma pesquisa cujo objetivo é “catalogar arquitetos que 

privilegiam as consequências da arquitetura aos objetos da arquitetura” (TAVARES, 2015, p.229), ou 

ainda, arquitetos cujos mais emblemáticos produtos arquitetônicos não são necessariamente objetos 

edificados. O projeto propõe a catalogação dessas ações, separando-as em categorias de atuação e 

informando seus objetivos, atores, locais e intenções de maneira sintética (ver figura 12).  

Figura 12 – Exemplo catalogado pelo Spatial Agency. 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Spatial Agency
7
 

Tais exemplos ilustram, portanto, a necessidade de reavaliar os procedimentos 

arquitetônicos e urbanísticos vigentes, enfocando-se aqui, pelo teor da pesquisa, a sua abordagem em 

espaços residuais. Estes espaços, por representarem locais estranhos à dinâmica urbana mundial, são 

                                                           
7 Disponível em <http://spatialagency.net/database/city.mined>. Acesso em Jan. 2017. 



 

31 
 

refúgios para o usuário desamparado e fragmentário da cidade, imerso na crise de identidade 

contemporânea. A atuação iluminista do arquiteto e urbanista nesses locais, entretanto, vem a promover 

transformações radicais em sua essência, que o inserem no restante da urbe homogeneizada, ceifando a 

condição de estranheza na qual os indivíduos se reconhecem. A partir disso, propõe-se o reconhecimento 

de uma nova abordagem para estes espaços, evidenciada pelas ações comunitárias, artísticas, informais, 

espontâneas e temporárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

2 A RESSIGNIFICAÇÃO ATRAVÉS 

DE APROPRIAÇÕES ARTÍSTICAS 

 

 

 

“Desinventar objetos. O pente, por exemplo. 

Dar ao pente funções de não pentear. Até que 

ele fique à disposição de ser uma begônia. Ou 

uma gravanha. 

 

Usar algumas palavras que ainda não tenham 

idioma”. 

(Manoel de Barros)  
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2.1  A APROPRIAÇÃO ARTÍSTICA URBANA 

Para compreender tais apropriações, é preciso abordar algumas importantes transformações 

no estado da arte. A partir das primeiras décadas de 1900, os artistas passaram a desafiar as convenções 

propostas pelas vanguardas e pelo Movimento Moderno, começando, assim, a introduzir outras 

possibilidades artísticas, concentradas no conceito de obra muito mais do que no valor estético da 

mesma, apresentando novas formas de relacionamento da obra com o público.  

Segundo Ferreira (2009, p.43), o artista norte-americano Allan Kaprow “introduziu a ideia 

de happening como uma forma de performance participativa na qual tanto o público como o material da 

vida quotidiana, objetos, atividades, funções e experiências eram considerados matérias viáveis da arte”. 

A ideia de happening e de performance consistia em produções que não se solidificavam em um objeto 

físico, mas que atribuíam aos elementos do cotidiano um novo olhar, um significado e uma vivência 

completamente diferentes. Tal abordagem forçava o expectador a reagir de maneira criativa a partir de 

uma nova contextualização, retirando-o de sua condição de passividade, pois “produziam, na sua 

efemeridade, uma esfera de relações inteligíveis para quem delas participasse e assistisse” (ibid., p.43). 

Um exemplo é o happening “Household”, onde em determinado momento os expectadores eram 

convidados a provarem geleias servidas sobre os automóveis (ver figura 13). 

 

Figura 13 –  “Women licking jam off a car”,  do happening 'Household' (1964) 

 

Fonte: BEAVEN, 2012
8
 

Com o desenvolvimento das artes performáticas, a experimentação sobre a cidade adquire 

grande importância como matéria de produção artística. Principalmente a rua, o domínio público, é 

                                                           
8 Disponível em <http://www.tate.org.uk/context-comment/blogs/performance-art-101-happening-allan-kaprow>. Acesso em 

Jan. 2017. 
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inserida como parcela ativa da obra, atuando como elemento essencial na composição da mesma. Assim, 

a obra molda-se ao espaço em que é realizada, mas ao mesmo tempo também atua para a ressignificação 

desse lugar: “O espaço da rua, público, era transformado por uma ação que fisicamente não alterava 

nada, mas que atribuía novas ações ao espaço, transformando-o experimentalmente” (FERREIRA, 2009, 

p.53). 

A partir dessa mútua influência, a arte torna-se também uma atividade urbanística no 

momento em que altera os elementos, as qualificações ou o significado de espaços urbanos: 

[...] todas as pesquisas visivas deveriam organizar-se como 

pesquisa urbanística. Faz urbanística o escultor, faz urbanística o pintor, faz 

urbanística até mesmo aquele que compõe uma página tipográfica, faz urbanística 

qualquer um que realize algo que, colocando-se como valor, mesmo nas escalas 

dimensionais mínimas, entre no sistema de valores [existentes no urbano]. 

(ARGAN apud PALLAMIN, 2000, p.16) 

 

As múltiplas significações do espaço urbano geradas pela apropriação artística não são 

provocadas necessariamente por determinado tipo de conteúdo ou forma, mas sim pela ação de ocupar. 

Essa noção de abrangência da arte passou a ser abordada desde a produção de Duchamp, para o qual a 

essência da arte passa a ser, então, uma questão de continente (tratando-se do contexto onde a obra está 

inserida), e não mais de conteúdo (as qualificações estéticas em si) (ver figura 14). 

Figura 14 – A Fonte (1917), Marcel Duchamp. 

 
Fonte: PENSE BEM AULAS, s.d.

9
 

É assim que Marshall McLuhan dirá, cinquenta anos mais tarde: “O 

meio é a mensagem”, apagando a distinção clássica entre mensagem (conteúdo 

                                                           
9 Disponível em: <http://pensebemaulas.com/isso-e-arte/>. Acesso em Jan. 2017. 
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intencional) e canal de transmissão (neutro e objetivo) para estabelecer a unicidade 

da comunicação através do meio. É o mesmo apagamento feito por Duchamp do 

conteúdo intencional da obra diante do continente, bastando-se este último para 

afirmar que se trata de arte. (CAUQUELIN, 2005, p.92-93)  

Assim, no caso das intervenções urbanas, o que as insere no contexto da arte 

contemporânea é o próprio ato da apropriação, a experiência de realizá-lo, não importando as 

qualificações estéticas ou o conteúdo efetuado em tais abordagens. O ato de vivenciar um espaço 

residual desloca e inverte o sentido desse espaço, uma vez que instaura uma nova maneira de interpretá-

lo e utilizá-lo. Afinal, “a arte ensina justamente a desaprender os princípios das obviedades que são 

atribuídas aos objetos, às coisas. Ela parece esmiuçar o funcionamento dos processos de vida, 

desafiando-os, criando para novas possibilidades” (CANTON, 2009, p. 13). 

No Brasil, o grupo Neoconcreto, assim como o Grupo Frente e o Grupo Ruptura tiveram 

um importante papel no questionamento e na transformação da função da obra. A experiência de Hélio 

Oiticica com os Parangolés, capas que eram vestidas pelas pessoas e associavam-se ao ato da dança, 

trazia uma relação inseparável entre obra e corpo (ver figura 15). “Oiticica afirmava também que o corpo 

do espectador não era o suporte da obra, que se tratava mais de uma incorporação: “incorporação do 

corpo na obra e da obra no corpo”, que se realizava por meio da dança, ou melhor, na e pela estrutura 

da dança” (JACQUES, 2011, p.33). Nesse sentido, o artista não seria o autor final da obra, mas sim 

aquele que possibilita as experimentações coletivas.  

Figura 15 – Os Parangolés (1964), de Hélio Oiticica. 

 

Fonte: CRUZ, 2014. 

Dessa maneira, a experiência passa a ser o elemento principal da sua arte, que não 

necessariamente irá se concretizar em um objeto produzido. Além disso, ao incluir o corpo na obra, o 
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espaço do museu deixa de ser o lugar mais propício para que a arte se realize. “O Parangolé é “anti-arte 

por excelência”, não se pode ir numa exposição de Parangolés, o espectador veste a obra e a obra ganha 

vida através dele, é capacidade de auto-criação, de expansão das sensações e rompimento” (MATOS, 

2012, on-line). 

 Nesses termos, o espaço público adquire uma nova entonação, tomando a forma de lugar 

favorável à atividade artística. Do mesmo modo, locais abandonados, terrain vagues, espaços residuais 

são o novo abrigo da exposição, da dança e da performance. Em um dos textos de Oiticica, o autor relata 

que “terrenos baldios da cidade são bem mais belos que os parcotes tipo o Aterro da Glória no Rio, a 

chamada estética dos jardins é uma praga que deveria acabar, os parques são bem mais belos quando 

abandonados porque são mais vitais” (OITICICA apud JACQUES, 2011, p.132). Referindo-se a eles 

como mais vitais, Oiticica obviamente não aborda a vitalidade e a dinâmica desses espaços, mas a sua 

condição enquanto espaços substanciais, imprescindíveis para a sua prática artística.  

O espaço público urbano é colocado na base da crítica da arte. [...] 

É o espaço mais verdadeiro para a vivência humana. Muda consciências. Muda o 

corpo. E a arte tem a capacidade de o mudar e de transformar o seu entendimento. 

À arte foi delegada a função de transmitir ferramentas ao público para o lançar na 

descoberta de novas percepções do mundo e do espaço do mundo. (FERREIRA, 

2009, p.18) 

A partir dessa apropriação do espaço público, a arte contribui no processo de construção 

de cidade no momento em que cria tensões e questionamentos para o usuário urbano, afinal “a arte 

participa desta reflexão sobre o que é, o que deveria ser, o que têm sido esses espaços da urbanidade, 

eminentemente conflitantes e que têm se caracterizado, na sua situação mais recente, pela ausência de 

grandes projetos coletivos” (PALLAMIN, 2000, p. 18). O artista e os expectadores, ao interferirem no 

público, modificam as significações vigentes, apropriando-se do espaço que lhes pertence por direito e 

embaralhando as funções estabelecidas: “Isso é genial. A maneira como as pessoas se referem a mim é 

ótimo. Alguns me chamavam de pintor, outros de escultor. E, pior ainda, me chamaram de arquiteto!” 

(OITICICA apud JACQUES, 2011, p.113). 

Parte das influências de Hélio Oiticica vem da descoberta das manifestações populares 

organizadas, às quais ele menciona “[...] escolas de samba, ranchos, frevos, futebol, feiras, festas de toda 

ordem, e as espontâneas ou os acasos” (JACQUES, 2011, p.115). Trata-se, em sua essência, de uma 

atitude política, que redefine estruturas instauradas pelo poder hegemônico e as subvertem. Como afirma 

Mouffe (apud TAVARES, 2015, p.53) “para entender o caráter político desses diversos ativismos 

artísticos devemos vê-los como intervenções contra hegemônicas cujo objetivo é ocupar o espaço 

público a fim de interromper a imagem suave que o capitalismo está tentando difundir, trazendo à tona 

seu caráter repressivo”.  
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Assim, ao ocupar o espaço urbano, os cidadãos e artistas reivindicam o direito à sua própria 

cidade através da implantação de um contrapoder, que se refere à “[...] capacidade de os atores sociais 

desafiarem o poder embutido nas instituições da sociedade com o objetivo de reivindicar a representação 

de seus próprios valores e interesses” (CASTELLS, 2013, p.10). A essas práticas, derivadas de muitos 

focos e baseadas em questões específicas e cotidianas, Katia Canton denominou de micropolíticas. 

Contrapondo-se às metanarrativas, as micropolíticas instauram-se a partir do encerramento da clara 

polaridade do cenário político da Guerra Fria, o que foi representado, segundo Jaime Spitzcovsky10, pela 

desintegração da União Soviética e pela queda do muro de Berlim. 

No âmbito político, o apagamento dessa polarização mundial culminou no enfraquecimento 

da chamada política partidária. Desabrocham, por conseguinte, as micropolíticas e assim “[...] os artistas, 

em vez de defenderem suas posições políticas no âmbito partidário, vão canalizar para suas atuações 

artísticas a vontade de expressar seus pontos de vista”. (SPITZCOVSKY apud CANTON, 2009, p.21).  

A intervenção artística no espaço público urbano, nesse sentido, carrega consigo o teor 

político, mesmo que esse conteúdo não esteja visivelmente presente no seu discurso.  Como afirma 

Mendes (2012, p.1), as intervenções artísticas seriam responsáveis pelo deslocamento de signos a fim 

de instaurar uma nova vivência para o espaço público e transformá-lo em um “[...] lugar outro, no qual 

a experiência estética suscitada implica numa reflexão política sobre a cidade: usos comuns do espaço 

público e a emergência de coletividades temporárias”.  

Ainda sobre a experiência dos usuários na cidade, Michel de Certeau propõe-se a “[...] 

analisar as práticas microbianas, singulares e plurais, que um sistema urbanístico deveria administrar ou 

suprimir e que sobrevivem a seu perecimento” (CERTEAU, 1998, p.174-175). Em sua obra “A invenção 

do cotidiano: artes de fazer”, atenta-se à existência de táticas que subvertem e reinventam as 

composições pré-estabelecidas, abordando as dimensões espaciais e sociais como conceitos abertos à 

reestruturação de seus significados. Dessa perspectiva, o usuário urbano passa a reafirmar o seu papel 

ativo diante da produção da cidade, pois, ainda que não modifique diretamente a substância física ou a 

condição de um sistema urbano, o usuário estaria apto a reinventar e criar novos sentidos para o espaço. 

“Supõe que à maneira dos povos indígenas os usuários “façam uma 

bricolagem” com e na economia cultural dominante, usando inúmeras e 

infinitesimais metamorfoses da lei, segundo seus interesses próprios e suas 

próprias regras. Desta atividade de formigas é mister descobrir os procedimentos, 

as bases, os efeitos, as possibilidades” (CERTEAU, 1998, p.40).  

A partir de tal acepção, as manifestações artísticas que ocorrem nos espaços de caráter 

público, inserindo-se nessa categoria os espaços residuais, são intermediadoras dessas relações de 

reapropriação. Criar um novo significado para determinado espaço ocorre a partir de uma nova 

                                                           
10 Em entrevista a CANTON, presente no livro Das políticas às micropolíticas. São Paulo: Editora WMF Martins 

Fontes, 2009. 
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percepção provocada por uma vivência singular, nunca antes associada às formas e dimensões de certo 

espaço urbano. Esse fator independe do tempo de efetivação da proposta artística, pois, quer efetivando-

se temporária ou permanentemente, é a partir da construção de um novo significado na percepção do 

usuário que a intervenção artística transforma o lugar. 

O fato de algumas dessas intervenções possuírem um caráter temporário, segundo 

Misselwitz, Oswalt e Overmeyer, é “[...] um exemplo de uma tendência mais ampla do nosso interesse 

particular que inclui a “eventização” do espaço urbano [...]”.11 (2013, p.10, tradução nossa). Os autores 

caracterizam o pós-fordismo como uma época em que os processos sociais foram flexibilizados e 

dinamizados de forma que, consequentemente, isto seria refletido no uso do espaço urbano, onde cada 

vez mais manifestações efêmeras atuam.  

 No entanto, para tais autores, a eventização do espaço público não apenas possui 

importância pela geração de novos significados para esses locais, mas também pode concretizar-se 

enquanto uma fonte de desenvolvimento econômico ou social da região. A realização de eventos 

espontâneos, festas, exposições, saraus, espetáculos, comemorações ou performances é capaz de gerar, 

inclusive, empregos informais, como a presença de comércio de ambulantes e a criação de um novo 

status de lazer para um determinado bairro ou ponto da cidade: 

O uso temporário pode fornecer um impulso para o 

desenvolvimento de novos [usos] e influenciar a qualidade urbana desses 

desenvolvimentos. Em nenhum lugar isso é mais relevante do que em terrenos 

urbanos baldios e outros espaços residuais onde os métodos tradicionais de 

desenvolvimento falharam.
12

 (MISSELWITZ; OSWALT; OVERMEYER, 2013, p. 5, 

tradução nossa.) 

 

Tais intervenções são capazes de produzir, portanto, efeitos diretos sobre o 

desenvolvimento de uma região, em particular tratando-se de espaços residuais, pois constituem uma 

abordagem alternativa para esses locais. Contudo, esse tipo de transformação prática, apesar de 

importante, não representa o elemento primordial ou intencional das manifestações artísticas. Não existe 

a busca por um produto final em tais apropriações, muito embora elas atuem na produção de novos 

significados, pois, como afirma Castells, “para a sociedade em geral, a principal fonte de produção social 

de significado é o processo de comunicação socializada” (2013, p.11). A ocupação de espaços residuais 

por esses eventos de cunho interativo, participativo e inventivo representa um processo de construção 

de novo significado para tais locais. Entretanto, o que se espera de tais atividades é a intervenção em si, 

muito mais do que o resultado alcançado:   

                                                           

11 Trecho original: “Temporary uses are only one example of a broader tendency of particular interest to us that includes the 

“eventization” of urban space [...]”. 
12 Trecho original: “Temporary use can provide impetus to new development and influence the urban quality of those 

developments. This is nowhere more relevant than in urban wastelands and other residual spaces where traditional development 

methods have failed”.   
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Para uma corrente profundamente autorreflexiva do movimento, o 

que importa é o processo, mais que o produto. Na verdade, o processo é o produto. 

Não que o produto final (uma nova sociedade) seja irrelevante. Todavia, essa nova 

sociedade vai resultar do processo, não de um projeto preconcebido daquilo que o 

produto deveria ser. Essa é a verdadeira transformação revolucionária: a produção 

material da mudança social, não a partir de objetivos pragmáticos, mas das 

experiências conectadas dos atores do movimento. (CASTELLS, 2013, p.115) 

Neste subcapítulo, buscou-se elucidar as ressignificações produzidas a partir das 

apropriações artísticas no contexto urbano, evidenciando-se a atuação nos espaços residuais de caráter 

público. A inserção do espaço público na produção artística é retratada a fim de esclarecer o sentido de 

tais práticas, já que estas possuem uma natureza essencialmente política por levantarem 

questionamentos acerca do uso e da produção do espaço urbano. Tais intervenções, além de poderem 

atuar de maneira prática para a requalificação de pontos da cidade, são vias de acesso para a construção 

de novos significados para estes locais. Através do processo de ocupação artística, os eventos atuam 

enquanto instrumentos de transformação, pois são capazes de desconstruir a visão convencional do 

usuário sobre o espaço residual a partir da inauguração de uma vivência não-usual implantada nesses 

locais.  

 

2.2  ALGUNS EXEMPLOS 

 

A partir da contextualização teórica realizada anteriormente, parte-se então para exemplos 

de casos e suas análises. Por ser entendido como um cenário que se apresenta ao redor de todo o mundo, 

considerou-se necessária também a apresentação de casos para além da cidade de Aracaju. Os casos 

referentes ao devido município encontrar-se-ão no capítulo seguinte. 

Foram selecionados três exemplos: as ‘Street Parties’, do Reclaim the Street, ‘A cidade é 

para brincar’ e ‘Balançar’, do coletivo Basurama e o ‘Quintal Eletrônika’, realizado pelo coletivo 

Micrópolis. Todas estas são intervenções realizadas em espaços públicos onde a convivência e a 

permanência dos usuários normalmente são inexistentes. Mesmo nos casos em que não se trata de um 

espaço propriamente residual, como acontece na ocupação artística de ruas e autoestradas, há uma 

transformação no modo como as pessoas utilizam aquele espaço. Assim, em cada tópico, pretende-se 

apresentar uma contextualização sobre o evento e sua importância frente à ocupação e ressignificação 

do espaço público.          
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2.2.1 Street Parties – Reclaim The Streets 

O primeiro exemplo abordado é o das Street Parties, que consistiram em protestos-festivos 

realizados pelo coletivo Reclaim the Streets (RTS), inicialmente na cidade de Londres. O coletivo, que 

executou diferentes eventos durante sua existência, incluindo bloqueios rodoviários e greves contra 

companhias petrolíferas, teve nas festas de rua uma de suas mais emblemáticas ações. Apesar de não se 

referir especificamente à atuação em espaços residuais, o RTS já defendia a apropriação do espaço 

público e das ruas, que consideravam estarem sendo cada vez mais destinadas ao uso exclusivo dos 

automóveis. 

O coletivo surgiu em 1991 e atuou até o início dos anos 2000, empregando os primeiros 

anos na realização de ações ecológicas de pequena escala em Londres. Foi a partir de 1994 que a sua 

atuação passou a ter maior destaque, devido à implantação da Lei de Justiça Penal e Ordem Pública a 3 

de novembro deste ano, que impusera uma drástica redução das liberdades civis da sociedade britânica  

[...] com a criminalização de encontros onde mais de dez pessoas 

ouvem "sons totalmente ou predominantemente caracterizados pela emissão de 

uma sucessão de batidas repetitivas". Através da mesma legislação, os 

comportamentos ligados ao lazer contra-cultural inglês e à dissidência política fora 

do sistema partidário transformam-se em ofensa criminal.
13

 (BLANCO, 2013, p.3, 

tradução nossa) 

  Tal legislação, entretanto, coincide com o florescimento e o fortalecimento de diversos 

ativismos durante os anos 90, quando “[...] uma variedade de movimentos sociais – tanto existentes 

quanto novos – começam a unir forças no que, no final da década, a imprensa chamaria de movimento 

anti-globalização”14 (ibid., p.1, tradução nossa). As Street Parties apresentavam o caráter de protesto de 

uma maneira criativa e divertida, o que atraía cada vez mais pessoas a se juntarem à causa. Eram 

ocupações conjuntas de ruas ou autoestradas de caráter festivo, com a presença de música, dança e 

variadas intervenções artísticas, como performances e instalações. A primeira das festas realizadas 

ocorreu no norte de Londres, em 1995, e teve início a partir de uma cena teatral de batida entre dois 

carros, que bloquearam a estrada e deixaram o espaço livre do tráfego: “Os motoristas saltaram para 

fora na teatral raiva do trânsito e começaram a destruir o veículo um do outro com martelos. Enquanto 

isso, 500 pessoas saíram da estação de metrô para a rua [...] e começaram a festa, dançando, 

                                                           
13 Trecho original: “[...] with the criminalization of gatherings where more than ten people listen to ‘sounds wholly or 

predominantly characterized by the emission of a succession of repetitive beats’. By means of the same legislation, behaviour 

linked both to English countercultural leisure and to political dissidence outside the party system is turned into a criminal 
offence.” 

14 Trecho original: “[...] a variety of social movements – both existing and new – start to join forces in what, at the end of the 

decade, the press would call the anti-globalization movement.” 
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compartilhando comida gratuita e conhecendo novos amigos.”15 (BEAUTIFUL TROUBLE, s.d., on-

line, tradução nossa). 

O coletivo divulgava tais eventos através de cartazes (ver figuras 16 e 17), lambe-lambes e 

panfletos colados nos muros da cidade, nas portas das casas de shows e espalhados nos bares. Nessa 

época, também, com a expansão da rede mundial interligada através da Internet, o RTS passou a publicar 

notas, textos, imagens e atualizações em seu endereço eletrônico, o que, com o passar do tempo, 

colaborou fortemente para o crescimento e a divulgação do movimento.   

Figura 17 – Cartaz da Street Party II, 1995. 

 

Fonte: RTS Image Library, 1995
16

                                                        Fonte: RTS Image Library, 1995
17 

                                                                   

A abordagem principal do Reclaim the Streets criticava o crescente privilégio dos 

automóveis no cenário urbano com a implantação de vias de tráfego rápido, avenidas e viadutos que 

transformavam o caráter da rua. De lugar do encontro, a rua passa a ser um mero local de passagem, 

onde a velocidade é um fator fundamental para o ritmo de uma sociedade baseada no consumo. Dessa 

maneira, os carros foram adotados como a maior simbologia do contexto da globalização e a discussão 

                                                           
15  Trecho original: “The drivers jumped out in theatrical road rage and began to destroy each other’s vehicles with hammers. 

Meanwhile, 500 people emerged from the subway station into the street [...], and started the party, dancing, sharing free food 

and meeting new friends.” 
16 Disponível em <http://rts.gn.apc.org/poster1.htm>. Acesso em Março, 2017. 
17 Disponível em <http://rts.gn.apc.org/poster2.htm>. Acesso em Março, 2017. 

Figura 16 – Cartaz da Street Party I, 1995. 
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promovida pelo RTS abordava uma gama de custos sociais e ecológicos que tal conjuntura é capaz de 

provocar em um sistema urbano. 

Nesse sentido, o RTS remete a um dos fatores levantados por Roger Trancik responsáveis 

pela existência dos espaços perdidos: a prioridade dada ao automóvel nas cidades. O coletivo expõe um 

princípio amplo que se refere à reapropriação do espaço público: “trata-se de recuperar as ruas como 

espaço público inclusivo do uso excludente e privado do carro.”18 (RECLAIM THE STREETS, s.d., on-

line, tradução nossa). Não se trata, portanto, de reduzir os problemas urbanos ao problema do transporte, 

mas de interpretá-lo inserido dentro de uma conjuntura que decorre das inclinações dos agentes 

modeladores da cidade. Os mesmos são responsáveis, também, pelas políticas de zoneamento que 

influenciam de maneira desfavorável ao modo de vida comunitário de uma sociedade, 

compartimentando as dimensões da vida do usuário urbano: 

Um lugar para trabalhar, outro para "viver", um terço para comprar, 

um quarto para aprender, um quinto para entretenimento. A forma como o nosso 

espaço é organizado leva à desintegração das pessoas [...] para que nunca lhes 

ocorra que o trabalho, a cultura, a comunicação, o prazer, a satisfação das 

necessidades e a vida pessoal podem e devem ser a mesma coisa: Uma vida 

unificada, sustentada pelo tecido social da comunidade.
19

 (GORZ, 1973, on-line, 

tradução nossa) 

Para o Reclaim the Streets, todas essas transformações se refletiam no espaço urbano de 

uma maneira negativa, ignorando o papel do coletivo que uma sociedade deveria priorizar:   

A privatização do espaço público na forma do carro prolonga a 

erosão do bairro e da comunidade que define a metrópole. Esquemas rodoviários, 

parques empresariais, empreendimentos comerciais – todos contribuem para a 

desintegração da comunidade e o achatamento de uma localidade. [...] A rua real, 

nesse cenário, é estéril. Um local de passagem, não para estar. Ele existe apenas 

como um auxílio para outro local – através de uma vitrine, letreiro ou tanque de 

gasolina.
20

 (RECLAIM THE STREETS, s.d., on-line, tradução nossa) 

Em outra das festas realizadas pelo coletivo, datada de 1996, gigantes bonecos 

carnavalescos desfilavam em meio às pessoas sobre uma via expressa de Londres (ver figura 18). 

Escondidos embaixo das saias de tais bonecos, os integrantes revezavam-se utilizando uma britadeira 

para esburacar o asfalto e plantar mudas nos buracos deixados.  

Street Parties I e II foram realizadas em rápida sucessão no verão 

de 1995 [...]. Mais recentemente, em julho de 1996, ocorreu o enorme sucesso do 

                                                           
18 Trecho original: “It's about reclaiming the streets as public inclusive space from the private exclusive use of the car.” 
19 Trecho original: “One place for work, another for "living", a third for shopping, a fourth for learning, a fifth for entertainment. 

The way our space is arranged carries on the disintegration of people [...] so that it never occurs to you that work, culture, 

communication, pleasure, satisfaction of needs, and personal life can and should be one and the same thing: a unified life, 

sustained by the social fabric of the community.” 
20 Trecho original: “The privatisation of public space in the form of the car continues the erosion of neighbourhood and 

community that defines the metropolis. Road schemes, business "parks", shopping developments - all add to the disintegration 

of community and the flattening of a locality. [...] The real street, in this scenario, is sterile. A place to move through not to be 

in. It exists only as an aid to somewhere else - through a shop window, billboard or petrol tank.” 
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M41 Street Party, onde por nove horas 8.000 pessoas assumiram o controle da 

auto-estrada M41 no oeste de Londres e festejaram e divertiram-se, enquanto 

alguns cavavam o asfalto com britadeiras e no lugar plantavam árvores [...].
21

 

(RECLAIM THE STREETS, 1997, on-line, tradução nossa) 

Figura 18– M41 Street Party, 1996. 

 
Fonte: RTS Image Library, 1996

22
 

 

Assim, é através das festas de rua que o RTS conseguia reunir uma maior quantidade de 

pessoas para transformar o espaço dos carros em lugar de encontro e crítica: “Sua tática era misturar 

festa e protesto, um movimento anticapitalista, que queria as ruas como verdadeiro espaço público para 

o uso e prazer de todos e não para as cabines individuais dos carros e do comércio” (TAVARES, 2015, 

p. 57). 

Tais eventos demonstravam a possibilidade de um posicionamento mais participativo por 

parte dos habitantes da cidade e encorajavam as pessoas à ação direta para retomarem as ruas, 

consideradas como matéria elementar da cidade e de sua população. Assim, a ocupação festiva nesses 

espaços funcionava com uma retomada do caráter do público e, principalmente, assumia uma entonação 

de confronto às estruturas pré-estabelecidas, já que “a rua é um símbolo extremamente importante, 

                                                           
21 Trecho original: “Street Parties I and II were held in rapid succession in the summer of 1995 [...]. More recently, in July 1996 

there was the massive success of the M41 Street Party, where for nine hours 8,000 people took control of the M41 motorwa in 

West London and partied and enjoyed themselves, whilst some dug up the tarmac with jack-hammers and in its place planted 

trees [...].” 

22 Disponível em < http://rts.gn.apc.org/sp'96/72dpi/pantod.jpg>. Acesso em Março, 2017. 
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porque toda a sua experiência de enculturação é orientada para mantê-lo fora da rua... A ideia é manter 

todos dentro de casa”23 (RECLAIM THE STREETS, s.d., on-line, tradução nossa). 

Portanto, a realização de tais festas ressignificava o espaço da rua destinado para os carros 

(ver figura 19) e a maneira como as pessoas apropriavam-se da cidade: “A ação direta não é apenas uma 

tática; é um fim em si mesmo. Trata-se de permitir que as pessoas se unam como indivíduos com um 

objetivo em comum, para mudar as coisas diretamente por suas próprias ações”24 (RECLAIM THE 

STREETS, s.d., on-line, tradução nossa). Era a partir destes eventos que o RTS transparecia a construção 

de um ambiente mais ecológico e comunitário.  

Em maio de 1996, com o sucesso e o crescimento grandioso de seus eventos, o coletivo 

promoveu a primeira festa de rua mundial, com o lema "A nossa resistência é transnacional como o 

capital", sendo organizada por grupos dissidentes locais em sessenta países. O episódio foi executado 

na data em que se reuniam os líderes do G8 (Grupo dos 8), os países economicamente mais 

desenvolvidos do globo.   

 Figura 19 – Street Party na auto-estrada M41, em 1996. 

 
Fonte: RTS Image Library, 1996

25
 

                                                           
23 Trecho original: “The street is an extremely important symbol because your whole enculturation experience is geared around 

keeping you out of the street... The idea is to keep everyone indoors.”  

24 Trecho original: “Direct action is not just a tactic; it is an end in itself. It is about enabling people to unite as individuals with 

a common aim, to change things directly by their own actions.” 

25 Disponível em: < http://rts.gn.apc.org/sp'96/72dpi/overv.jpg>. Acesso em Março, 2017. 
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O forte poder de crítica e de transformação promovidos por esses eventos culmina na 

concretização de potencialidades latentes tanto do espaço quanto do usuário urbano, através do uso de 

materiais artísticos efêmeros: “O que torna seus eventos fascinantes é que eles ocupam o ambíguo 

espaço de encontro entre criatividade estética, imaginação social e ação política. Seu discurso e práxis 

emprestam algo de cada um desses três campos, ao mesmo tempo que pertencem a todos eles”26 

(BLANCO, 2013, p. 10, tradução nossa). 

Uma festa de rua está em pleno andamento. Milhares de pessoas 

recuperaram uma estrada principal e declararam-na como uma "rua agora aberta". 

Música, risos e canções substituíram o rugido dos motores. A raiva da estrada 

torna-se rave da estrada, assim como o cinza do asfalto é sufocado pela cor viva 

de um festival. [...] Em todos os lugares, pessoas extraordinárias têm afirmado 

continuamente não só a necessidade de liberar os bens comuns, mas a capacidade 

de pensar e organizar por si mesmos. Para a cidade, as ruas são comunitárias, 

mas nas mãos da indústria e dos corretores de poder, as ruas tornaram-se meras 

condutoras para o comércio e o consumo – do qual o herói econômico é, com 

certeza, o carro. [...] Com um rio de metal de um lado e intermináveis janelas de 

consumismo do outro, o verdadeiro propósito da rua: a interação social, torna-se 

uma diversão não-econômica. [...] E a Street Party – longe de ser apenas anti-carro 

– é uma explosão do nosso potencial suprimido, uma celebração da nossa 

diversidade e um coro de vozes solidárias. Um festival de resistência!
 27

 (RECLAIM 

THE STREETS, s.d, on-line, tradução nossa) 

Dessa maneira, apesar de não se referir especificamente a espaços residuais, ao realizar as 

Street Parties, o coletivo atuava em prol da reapropriação do espaço público, da recuperação dos locais 

que estavam sendo destinados exclusivamente aos automóveis e onde os usuários da cidade estavam 

percebendo-se cada vez mais alheios. O ato da festa-protesto do Reclaim The Streets transmite uma 

insatisfação geral dos habitantes com relação aos rumos do desenvolvimento urbano que não privilegia 

os espaços de convívio da comunidade, ao mesmo tempo em que atua diretamente na transformação do 

espaço em prol da sociabilização e entretenimento na esfera pública.  

 

 

                                                           
26 Trecho original: “What makes its events fascinating is that they occupy the ambiguous meeting space between aesthetic 

creativity, social imagination and political action. Their discourse and praxis borrow something from each of these three fields 

while simultaneously belonging to all of them.” 

27 Trecho original: “A Street Party is in full swing. 1000s of people have reclaimed a major road and declared it a "street now 

open". Music, laughter and song have replaced the roar of engines. Road rage becomes road rave, as tarmac grey is smothered 

by the living colour of a festival. [...] Everywhere, extraordinary people have continually asserted not only the need to liberate 

the commons but the ability to think and organise for themselves. For the city, the streets are the commons, but in the hands of 

industry and power brokers the streets have become mere conduits for commerce and consumption - the economic hero of 

which is, of course, the car. [...] With a metal river on one side and endless windows of consumerism on the other, the street's 

true purpose: social interaction, becomes an uneconomic diversion. [...] And the Street Party - far from being just anti-car - is 

an explosion of our suppressed potential, a celebration of our diversity and a chorus of voices in solidarity. A festival of 

resistance!” 
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2.2.2  “A cidade é para brincar” e “Balançar” – Basurama  

 

O segundo exemplo elencado consiste em duas intervenções realizadas pelo Basurama, que 

foi fundado em 2001 em Madri e define-se como “um coletivo dedicado à pesquisa, criação e produção 

cultural e ambiental”28 (BASURAMA, s.d., on-line). O objetivo central do coletivo é o tratamento de 

resíduos em todos os formatos possíveis, indo desde o emprego de materiais reutilizáveis em suas 

instalações, até a reciclagem de espaços públicos subutilizados, com a aplicação de abordagens artísticas 

contemporâneas. O coletivo atua através das artes visuais em um sentido amplo, tendo realizado mais 

de 100 projetos que compreende entre concertos, filmes, publicações, oficinas, palestras, instalações, 

exposições, esculturas, entre outros. 

“A cidade é para brincar: sou criança de 0 a 99 anos” foi uma intervenção realizada pelo 

Basurama sob o viaduto do Chá, em São Paulo, no final de maio de 2013. Longos balanços foram 

instalados nesse baixio, trazendo cores e uma atmosfera lúdica ao Vale do Anhangabaú ao se utilizar do 

espaço residual, como mostra a figura 20. 

Figura 20 – A cidade é para brincar, 2013. 

 

Fonte: DELAQUA, 2013. 

 

                                                           
28 Trecho original: “un colectivo dedicado a la investigación, creación y producción cultural y medioambiental” 

http://www.archdaily.com.br/br/01-118456/a-cidade-e-para-brincar-slash-basurama/51b05130b3fc4bf3fc0001a6-a-cidade-e-para-brincar-slash-basurama-imagem
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Tal intervenção buscou ressignificar a maneira como as pessoas encaram o lixo, o resíduo, 

que, trazendo para a questão espacial, representou a atuação em locais que não são vistos pelo senso 

comum como úteis para o lazer e sociabilização das pessoas. Em uma das matérias de divulgação no 

site Catraca Livre (2015, on-line), o texto diz: “Na realização da intervenção foram utilizados materiais 

descartados, como banner publicitário, pneus, e vãos de viaduto”.  

Durante os dias em que foi realizada, a intervenção transformou fisicamente esse caráter 

do local com a implantação dos balanços (feitos também de material reciclado), mas deixou instaurada 

a potencialidade de uso desse tipo de espaço, pois entre seus objetivos está também a incitação da 

atuação da população nos espaços públicos, a fim de que as pessoas operem como geradoras de outras 

ações. Em entrevista a Montagner (2016, on-line), um dos fundadores do coletivo, Miguel Rodríguez, 

explica: “Há uma mobilização geral que busca o empoderamento de tentar recuperar o espaço público 

como lugar de troca, de convívio cidadão”. 

Os balanços utilizados nessa intervenção foram utilizados previamente, ainda em abril de 

2013, quando o coletivo fez uma ação semelhante no Elevado Presidente João Goulart, conhecido como 

Minhocão, também em São Paulo. Com a parceria de dois outros coletivos (MUDA e Sociedade 

Anônima), o Basurama realizou a “Balançar, eu adoro!”, instalação que fazia parte do Festival 

BaixoCentro, que contou com a presença de mais de 530 atividades realizadas ao longo de dez dias. 

 O coletivo cita a escolha do Minhocão pela forte presença física e simbólica dessa estrutura 

no centro da cidade de São Paulo e pela ocorrência de várias discussões acerca do futuro do elevado, 

que recebeu fortes críticas pelo impacto causado na vizinhança desde a sua construção. Para o Basurama, 

a proposta da instalação “Balançar” vinha a transformar instantaneamente o caráter daquele espaço, 

através de um financiamento coletivo independente, sem investimentos públicos ou apoio de instituições 

e empresas. “Os vizinhos do centro não precisam mais aguardar os planos visionários do próximo 

prefeito iluminado! Queremos desfrutar do Minhocão agora: vamos alugá-lo, transvesti-lo e cuidá-lo 

com amor, como a infraestrutura doente que é desde seu nascimento” (BASURAMA, 2013, on-line). 

A caracterização daquele espaço enquanto lugar de entretenimento, transformado pela 

instalação do Basurama (ver figura 21) em conjunto com as outras atividades realizadas no Festival 

BaixoCentro foi validada pela percepção dos moradores da região:  “Para o morador Carlos Alberto, 56, 

[...] “dá até um alívio”. “Quando passo aqui e não tem nada, é muito triste”, diz” (RIBEIRO, 2013, on-

line). 
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Figura 21 – Balançar, eu adoro!, 2013 

 
Fonte: BASURAMA, 2013

29
 

Em sua atuação, o coletivo apontou de maneira crítica, ao mesmo tempo que lúdica, a 

problemática do espaço residual inutilizado presente no referido Elevado, e assinalou o poder de 

ressignificação que a instalação artística pode trazer a esse tipo de local:  “Descubra a função original 

do Elevado Minhocão: pendurar em suas vigas de concreto os mais longos balanços da 

cidade!” (BASURAMA, 2013, on-line). 

Em ambas as intervenções, cria-se uma espécie de manifesto gestual que implica na 

possibilidade de exploração dos espaços residuais de forma alternativa, transparecendo aos cidadãos a 

capacidade que os mesmos têm de romperem com as naturezas espaciais pré-estabelecidas. Como relata 

o integrante Miguel Rodríguez em entrevista, “a verdadeira descoberta do Basurama foi ver que as 

pessoas são a parte mais importante da equação do espaço urbano. Se nós não cuidarmos, vira um espaço 

de ninguém e isso gera degradação. Tudo pode virar lixo” (MONTAGNER, 2016, on-line). 

Ambas também desenvolvem o tratamento do espaço público e enfatizam a sua importância 

como ponto de encontro e interação nas cidades. Em suas abordagens, o significado de brincar na urbe 

é constantemente citado como uma estratégia de reapropriação e recuperação dos espaços (ver figura 

22), partindo da ideia de que “espaços públicos onde as crianças brincam são os mais seguros e bem 

                                                           
29 Disponível em: <http://basurama.org/pt-br/projetos/parque-de-diversoes-minhocao-2/>. Acesso em Março, 2017. 
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cuidados” (MONTAGNER, 2016, on-line), como a própria noção dos “olhos da rua” defendida por Jane 

Jacobs. 

Figura 22 – Folder da "Balançar, eu adoro!". 

  

Fonte: Festival BaixoCentro, 2013.30 

Dessa forma, através das intervenções de caráter lúdico, o Basurama reciclou dois espaços 

residuais: o Viaduto do Chá e o Elevado Presidente João Goulart, enfatizando a interação social e 

comunitária que cabe ao espaço público. A participação ativa da população na realização desses eventos 

transparece a possibilidade de reutilização dos espaços públicos residuais através da ação direta dos 

usuários. 

 

                                                           
30 Disponível em: <https://www.facebook.com/BaixoCentro/>. Acesso em Março, 2017. 
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2.2.3 Quintal Eletrônika – Micrópolis  

 

O terceiro exemplo selecionado foi o Quintal Eletrônika, uma ocupação na Rua Sapucaí 

(ver figura 23), na cidade de Belo Horizonte, que tinha como objetivo trazer comportamentos domésticos 

para o espaço público, transformando-o temporariamente em um quintal como uma maneira de reativar 

o caráter de convivência nesse espaço. O evento foi realizado pelo coletivo de arquitetura Micrópolis, 

que atua desde 2010 na realização de trabalhos independentes ou em parcerias com colaboradores 

externos que abordam “investigações, ações e projetos atentos às microscopias do cotidiano e suas 

possibilidades transformadoras” (Coletivo Micrópolis, s.d., on-line).  

Figura 23 – Quintal Eletrônika. 

 

Fonte: Micrópolis, 2012.
31

 

A ocupação aconteceu durante o encerramento do festival Cidade Eletrônika, entre os dias 

03 e 09 de setembro de 2012. O Eletrônika propõe ao público o debate e a prática da produção cultural 

contemporânea, unindo arte e tecnologia através de exposições, palestras, oficinas, apresentações 

musicais e audiovisuais. Assim, o Quintal promoveu o desfecho do evento convidando a população às 

práticas de apropriação da rua e de transformação do espaço urbano e do modo de viver esses espaços. 

Os organizadores cobriram a rua com gramados em alguns pontos e incentivaram a população a 

utilizarem o espaço de passagem dos automóveis para o lazer, a troca ou venda de produtos, a realização 

de piqueniques, o plantio de mudas e, principalmente, a convivência. 

                                                           
31 Disponível em: <http://www.micropolis.com.br/Quintal-Eletronika>. Acesso em Março, 2017. 
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Para os realizadores do evento, a tarde de festa na Rua Sapucaí é uma experiência que 

contribui para a “construção de uma imaginação coletiva sobre as possibilidades tangíveis para o espaço 

público em Belo Horizonte” (Micrópolis, 2012, on-line). A própria denominação de Quintal que alcunha 

o evento busca gerar uma aproximação entre o espaço público e o universo da casa, sugerindo que a rua 

pode e deve também ser tratada como uma extensão do lar, onde os habitantes sintam-se à vontade para 

usufruir da cidade que, por direito, lhes pertence. No projeto isso é gerado, portanto, através da execução 

de ações cotidianas (ver figura 24), atos corriqueiros que os usuários urbanos vivenciam no âmbito 

privado, mas que se sentem distanciados de tal possibilidade ao adentrarem o espaço público.     

Vale um pouco de tudo: nadar na piscina – mesmo que seja de 

bolinha, tomar banho de mangueira ou andar de bicicleta. Vale dividir experiências, 

trocar ou vender objetos, levar mudas de plantas, criar e recriar postais. [...] 

Também vale rodear o palco do Quintal para apreciar grandes nomes que vão se 

apresentar por lá. (Jornal O Tempo, 2012). 

 

Figura 24 – Usos domésticos ocupando a Rua Sapucaí. 

 
Fonte: Micrópolis, 2012

32
. 

Com tais ações cotidianas e pontuais, a nível local, o coletivo pretende ter um efeito 

conscientizador, para que se multipliquem os atos de ocupação dos espaços públicos onde geralmente 

as pessoas não enxergam a possibilidade de uso para o entretenimento e o convívio social. O coletivo 

afirma transpor as fronteiras disciplinares da arquitetura, apostando no caráter transformador da 

                                                           
32 Disponível em: <http://www.micropolis.com.br/Quintal-Eletronika>. Acesso em Março, 2017. 
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microescala e do cotidiano, que não necessariamente precisam ser concretizados como objeto construído 

em suas intervenções. 

Em nota, os curadores do evento, Natacha Rena e Lucas Bambozi, esclarecem que, a partir 

da participação do usuário urbano, “imagina-se uma imersão que permita a criação de múltiplos modos 

de apropriação do espaço urbano, compondo meios de questionamento diante da forma com que o 

urbanismo tradicional vem agindo junto à sociedade” (PROGRAMA DESEJA.CA, 2012, on-line). 

Trata-se de expor a possibilidade de apropriação do espaço público (ver figura 25) por uma parcela da 

população à qual, historicamente, é negado o livre usufruto da cidade.  

Mendigos, moradores de rua, feirantes, pipoqueiros, catadores de 

papel, grafiteiros, favelados, skatistas, mc’s, sem teto, enfim, todo tipo de cidadão 

considerado marginal está sendo expulso de áreas de interesse para exploração 

econômica, turística ou cultural. Os projetos desenvolvidos pelo estado, e, 

obviamente, desenhado por arquitetos e urbanistas, são de nítido caráter 

excludente (PROGRAMA DESEJA.CA, 2012, on-line).  

 

Figura 25 – Apropriação do espaço público no Quintal Eletrônika 

 

Fonte: Micrópolis, 2012
33

  

Na contramão dessa gestão excludente dos espaços, o Micrópolis realizou o Quintal 

Eletronika como uma festa crítica, que levanta questionamentos muito parecidos às Street Parties do 

Reclaim the Street: “Potencializa-se aqui, entre o indivíduo e sua realidade social, um ativismo urbano 

                                                           
33 Disponível em: < http://www.micropolis.com.br/Quintal-Eletronika>. Acesso em Março, 2017. 
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estimulado, planejado ou espontâneo, que drible, em suas micropolíticas, um estado demasiadamente 

pactuado com o capital que de maneira autoritária vem conduzindo um urbanismo tradicional e 

obsoleto” (PROGRAMA DESEJA.CA, 2012, on-line). 

Tal evento consistiu, portanto, em uma intervenção pontual organizada coletivamente e 

buscou promover um novo olhar sobre os espaços urbanos, ao mesmo tempo em que promovia uma 

reflexão crítica sobre o papel do arquiteto e urbanista. Dessa maneira, as microintervenções, como é o 

caso do Quintal, possuem um forte caráter político ao denunciarem práticas excludentes e revelarem as 

demandas da população. Além disso, também causam um impacto direto no espaço construído através 

da ação imediata, sem grandes investimentos financeiros e realizadas na escala do bairro.  

Tais ações sugerem usos alternativos através da participação do usuário que amplia o 

potencial de utilização do espaço. No tangente a espaços residuais, “com frequência ativam espaços 

vazios, gerando benefícios tanto para seus iniciadores quanto para seus usuários. Também permitem 

uma leitura da cidade que revela o potencial de espaços até então desacreditados” (ROSA; SOBRAL, 

2012, on-line). No entanto, apesar do fenômeno da realização desses eventos organizados por coletivos 

ser algo relativamente recente, formas criativas de apropriação e alternativas de uso para o espaço 

público são práticas há muito existentes: 

Estruturas temporais, como os carrinhos de pipoca, as barracas de 

pastel, as feiras de rua, os vendedores ambulantes, independem dessas novas 

formas de experimentação. São manifestações históricas e uma evidência do 

benefício da complementaridade do planejado e do improviso, do definitivo e do 

temporário, do rígido e do aberto, comuns à natureza de cidades. (ROSA; SOBRAL, 

2012, on-line) 

Assim, através de atividades efêmeras e lúdicas, performances musicais e audiovisuais e 

intervenções, o Quintal Eletrônika transformou temporariamente o caráter da Rua Sapucaí que, de um 

espaço para passagem de carros, passou a ser um grande quintal coletivo. Dessa forma, ao inspirar-se 

nas microscopias do cotidiano presente nos quintais das casas, o evento buscou promover uma nova 

forma de vivenciar o espaço público, fazendo com que os usuários se sentissem pertencentes àquele 

local. 

Tal qual os exemplos apresentados anteriormente, o evento promoveu uma possibilidade 

de ocupação de um espaço que comumente não era utilizado para fins de sociabilização: no caso do 

Street Parties e do Quintal Eletrônika, o espaço que os carros ocupam nas ruas, e no caso do Balançar e 

do A Cidade é para brincar, baixios de viadutos. Dessa maneira, todos os exemplos elencados 

representam ações realizadas pelos habitantes da cidade que narram demandas latentes dos usuários 

urbanos frente a uma produção de cidade hegemonicamente excludente e que não privilegia os espaços 

de convívio e permanência. 
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3 ARACAJU: VISLUMBRES 

 NO VAZIO 

 

 

“É aconselhável pensar essas coisas escondido, pra 

que nenhuma pessoa ouça ou levante indícios de ato 

criminoso, pensar somente em ambientes solitários e 

seguros. Lugares que não calham ninguém ou quase 

ninguém, que não tenham vestígios, nem ventos, 

somente fragrâncias dos subúrbios”. 

(Pedro Bomba)  
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Na cidade de Aracaju, manifestações artísticas também possuem um importante papel na 

apropriação do espaço residual urbano, suscitando uma participação ativa dos habitantes da cidade frente 

à subutilização do espaço público e produzindo possibilidades de usos alternativos a espaços residuais. 

Nesse capítulo, procura-se aplicar o conteúdo analisado ao objeto da pesquisa, identificando as 

peculiaridades das variadas manifestações artísticas de Aracaju que se desprendem dos locais 

tradicionais de realização, como teatros e casas de show, e passam a acontecer em espaços públicos da 

cidade: praças, parques e, como foco desta pesquisa, espaços residuais. 

Dentre as ações realizadas em Aracaju, quatro estudos de caso foram selecionados por 

aproximarem-se mais ao tema dos espaços residuais: o Clandestino, o Sarau Debaixo, o Som de Calçada 

e a Batalha do Octógono. No entanto, é necessário compreender o panorama histórico anterior a esses 

eventos, de ações que aconteciam na cidade e serviram como impulsionadores para o surgimento dos 

movimentos a serem estudados, afinal, esse tipo de atuação não consiste em ações novas na cidade de 

Aracaju: "A proposta do Clandestino já existia há 20 anos, quando Punks mais antigos da cidade se 

reuniam, alugavam equipamentos, ocupavam as praças, puxavam a energia do poste e tocavam" 

(ALVES, 2012, on-line).  

Na década de 1980 surgiu em Aracaju a banda Karne Krua, umas das bandas pioneiras no 

cenário punk-rock do estado de Sergipe e responsáveis por um projeto de realizar shows em locais 

alternativos da cidade (ver figura 26). A banda possuía declaradamente um cunho anárquico e defendia 

a filosofia do faça-você-mesmo (DIY – Do It Yourself), propondo ações diretas em prol da propagação 

do rock sergipano.    

Figura 26 – Karne Krua no DCE da Praça Camerino. 

 

Fonte: KENOBI, 2011. 
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A vontade de ver as coisas acontecerem fez com que a Karne Krua 

começasse a se apresentar em todo e qualquer espaço que lhes fosse aberto, 

apenas para passar sua mensagem de protesto. Ficaram na história as 

apresentações no auditório da Escola Técnica, no DCE da Praça Camerino, na 

inauguração da Concha Acústica do Bairro América, em frente à igreja dos 

Capuchinhos, na Associação Atlética de Sergipe, no Conjunto JK [...]. Quando não 

havia espaço, improvisavam-se shows na calçada, fechando ruas, ou em praça 

pública. (KENOBI, 2011, on-line). 

 

Outro evento que influenciou a prática dos grupos e coletivos foram as intervenções 

realizadas no Beco dos Cocos, no Centro de Aracaju. O local, longe de ser um espaço residual, possui 

muita memória e consiste em um local histórico, conhecido pela vida boêmia que a cidade abrigava em 

meados dos anos de 1940. No entanto, a falta de manutenção e de investimentos no local fez que com a 

área ficasse cada vez mais conhecida como um local inseguro.  

Os moradores e comerciantes da região há muito denunciavam a situação de abandono do 

local quando, em 2009, artistas gráficos, grafiteiros e estudantes da Universidade Federal de Sergipe 

uniram-se em prol da revitalização da área. A ideia surgiu durante a Semana Nacional do Trânsito, 

através de um convite feito pela Funcaju, Fundação Municipal de Cultura e Turismo, para vários artistas 

plásticos e grafiteiros da cidade, propondo a transformação do Beco dos Cocos em um cenário colorido 

e alegre.  

Antes da revitalização, o Beco dos Cocos era um conhecido ponto 

de prostituição e tráfico de drogas. Com iluminação precária e aspecto sombrio, 

muita gente tinha medo de transitar por lá. Hoje, a situação é bem diferente. As 

paredes e calçadas foram pintadas com tintas, sprays e muita criatividade. A 

passarela também recebeu criativas luminárias, tornando-se uma vitrine da arte 

popular e um aprazível espaço cultural. (INFONET, 2009, on-line). 

 

No mesmo ano surgiu o “Coletivo do Beco”, formado por “artistas, agentes culturais, 

grupos folclóricos, profissionais da música, do circo e do audiovisual” (INFONET, 2009, on-line) que 

desejavam a manutenção das atividades artísticas no local. O coletivo propôs que tais ações fossem 

realizadas toda semana, durante as sextas-feiras, o que se concretizou com o projeto denominado “Sexta 

no Beco” (ver figura 27). 

Durante a Sexta no Beco, apresentavam-se diferentes vertentes artísticas que aconteciam 

na cidade, como mostra o excerto de uma reportagem retirada da Infonet (2009, on-line): “A primeira 

edição acontece nesta sexta-feira, 16, a partir das 18h30, com show da banda de reggae sergipana 

Reação, performances circenses, exibições do grupo ‘Nóis no Centro' e Samba de Coco da Mussuca, 

tudo de graça”. Trata-se de um momento chave para a cidade por ter ampliado a discussão sobre a 

escassez de eventos culturais gratuitos realizados no espaço público e sobre o papel da arte na reversão 

do caráter inóspito de espaços urbanos, requalificando-os e fazendo com que a população reaproprie-se 

deles. 
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Figura 27 – Divulgação da "Sexta no Beco". 

 

Fonte: OFICINA ALTERNATIVA, 2009.
34

 

As manifestações que ocorreram nas Jornadas de Junho de 2013 também representaram um 

importante momento que influenciou na realização de eventos artísticos em espaços públicos de Aracaju. 

A ação de ocupar e caminhar pelas ruas praticada pelos manifestantes estabelece um vínculo com o 

espaço público. Certeau (1998, p. 177) aponta que o ato de caminhar é “um processo de apropriação do 

sistema topográfico do pedestre, [...] é uma realização espacial do lugar”. Nesse sentido, inaugura-se 

uma relação entre usuário e espaço público, tomando-se o ato de caminhar em protesto como uma 

reconquista do espaço da rua. “Embora o estudioso da percepção da caminhada como linguagem se 

referisse às práticas ordinárias mais que à eclosão de protesto, registrava em sua análise os 

procedimentos multiformes, astuciosos, resistentes e teimosos que escapam à disciplina do planejamento 

urbano sem ficar fora do campo onde se exercem” (BARREIRA, 2014, p.154). 

                                                           
34 Disponível em: <http://oficinaalternativa.blogspot.com.br/2009/10/toda-sexta-e-dia-de-festa-no-beco-dos_15.html>. 

Acesso em Mar. 2017. 
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As Jornadas de Junho resgatavam também a eficiência da ação direta e apresentavam o uso 

das redes sociais enquanto estratégia que permitisse a divulgação e a visibilidade instantâneas das 

movimentações. Além disso, possuíam um forte vínculo com as discussões referentes ao campo do 

urbanismo: o fator determinante para a eclosão dos protestos deu-se em torno do tema da mobilidade 

urbana, quando houve o aumento da tarifa de ônibus.  

As Jornadas tiveram um forte impacto na esfera pública da cidade, “as ruas, enquanto lugar 

de intensa ostentação, funcionaram como um grande palco no qual as ações desenvolveram-se” 

(BARREIRA, 2014, p.151), de modo que as experiências vividas pelos habitantes de Aracaju durante 

esse período culminaram na organização de coletivos e na realização de eventos, como aconteceu com 

o Sarau Debaixo.  

Diante das investidas de privatização hegemônica da cidade, os coletivos, bandas e grupos 

constroem uma corrente de resistência: organizam-se e recorrem ao caráter transformador da arte, 

recuperando a dimensão pública da urbe e resgatando os espaços públicos residuais que haviam sido 

negados ao usufruto da população. Os subtópicos deste capítulo apresentarão as intervenções artísticas 

selecionadas, reunindo informações acerca das mesmas a fim de analisá-las enquanto estratégias de 

ressignificação dos espaços residuais.  

 

3.1 SARAU DEBAIXO 

O evento, criado pelo Coletivo Sarau Debaixo, consiste em um sarau artístico que agrega 

música, poesia, artes visuais, dança e performances. A intervenção promovia um palco aberto para os 

artistas sergipanos uma vez por mês sob o Viaduto Jornalista Carvalho Déda, popularmente conhecido 

como Viaduto do D.I.A., tendo como impulsos a valorização da arte e da cultura para além dos setores 

privados e a ocupação do espaço público, remetendo a uma ação política de resistência dos artistas 

locais.  

O surgimento do Coletivo e do Sarau possui uma forte ligação com o processo das Jornadas 

de Junho de 2013 no Brasil, quando muitas pessoas utilizavam-se do espaço da rua para protestar.  Foi 

nesse contexto que os integrantes do Coletivo Sarau Debaixo conheceram-se e encontraram também o 

local onde seriam realizados os seus saraus, como explica Pedro Bomba, um dos fundadores do evento: 

 

[...] quando foi em junho de 2013, teve aquele processo das 

jornadas de junho, várias movimentações. E grande parte das manifestações 

terminavam ali debaixo do viaduto do D.I.A., do terminal D.I.A. E ali foi também o 

espaço onde teve alguns confrontos com a polícia, então esses confrontos, e a 

finalização dos atos, e os próprios atos serviram pra gente se conhecer [sic] 

(BOMBA, 2017). 

Sua primeira edição foi em setembro de 2013, logo após as manifestações, realizada por 

“[...] um grupo de pessoas que sentiam uma necessidade muito forte, que era a de se encontrar para fazer 
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literatura e fazer arte, fazer cultura” (ibid., 2017). Em um primeiro momento, trata-se de um movimento 

de saída da literatura da cidade para o espaço público, para lugares comumente não-propícios de se fazer 

tal manifestação artística, já que a proposta do coletivo surgiu da necessidade dos artistas sergipanos 

encontrarem espaços fora dos circuitos comerciais onde pudessem realizar suas apresentações “[...] sem 

ter barreiras, que a própria cidade – ela já impõe barreiras. Então a gente queria romper com essas 

barreiras, as barreiras que impossibilitam o encontro das pessoas” (ibid., 2017). 

Um dos referenciais do Sarau Debaixo foi o movimento de poesia marginal da década de 

1970 no Brasil, com a poesia do corpo: a intenção de fazer literatura não só no papel, mas de recitá-la 

nos lugares. Allan Jonnes, também um dos fundadores do Sarau, explica que o evento é repleto de 

referências de projetos que aconteciam em Aracaju e no país afora. Uma das referências veio de um 

local chamado 

 [...] CEP 20000, que é um Centro de Experimentação de Poesia lá 

do Rio de Janeiro, que nasce com o poeta Chacal e várias outras galeras, eles 

fizeram isso, só que era indoor. [...] Em São Paulo, o movimento de poesia 

acontece um pouco diferente, ele sai das academias, sai das livrarias, sai desses 

espaços de biblioteca e vai para os bares. E aí tem a Cooperifa, Sarau do Binho, 

que são todos saraus que acontecem em bares [...]. Mais uma vez, a poesia 

ocupando um outro espaço que não é o espaço convencional [sic]. (JONNES, 

2017) 

 

Allan relata que trouxe a referências dos slams, encontros de poetas onde a poesia é recitada 

ou performada, que acontecem geralmente em formato de competição. Em Aracaju, a movimentação 

artística realizada no Beco dos Cocos a partir de 2009, a Rua da Cultura, o Clandestino e a ação da banda 

Karne Krua que acontecia nos anos de 1980 também serviram de inspiração para o desenvolvimento do 

sarau. Existia, portanto, uma discussão em torno da produção artística sergipana em conjunto com a 

ocupação dos espaços públicos da cidade. Para os artistas do Coletivo, havia  

 

[...] essa urgência pela manifestação acontecer na rua, a urgência 

de você parar de estar nos lugares que possivelmente iam legitimar você enquanto 

artista. Se você tem um quadro e ele está na sua casa, se você diz “olhe, tenho um 

quadro, ele está na minha casa”, ele é só um quadro que você desenhou e está na 

sua casa, ele não é para as pessoas todas uma obra de arte. Mas se você pega o 

mesmo quadro e você coloca ele dentro de um lugar que legitime ele, você é um 

grande artista a partir de agora, entendeu? Do mesmo jeito que o Duchamp botou 

lá o vaso sanitário, para dizer essa coisa. Então, é isso, trazer para a rua esse 

processo também de legitimar e dizer “a gente está fazendo também literatura, aqui 

nesse espaço, aqui também é um lugar possível de manifestar-se [sic]. (ibid., 

2017). 

 

Nesse sentido, o espaço residual do baixio do Viaduto do Distrito Industrial de Aracaju foi 

o espaço escolhido para a realização do Sarau. O referente viaduto (ver figura 28) consiste em uma obra 

viária inaugurada no ano de 2008, no bairro Inácio Barbosa, cuja justificativa para a construção foi 

“desafogar o trânsito na antiga rótula do DIA, entre as avenidas Adélia Franco e Tancredo Neves” 

(FRANÇA, 2016, p.195), além de favorecer “a interligação entre áreas com funções comerciais, 

institucionais (bancos e secretarias) e culturais (Teatro Tobias Barreto e Centro de Convenções), bem 
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como a atuação do mercado imobiliário, às margens da Avenida Adélia Franco e no bairro Jabotiana” 

(ibid., p.197).   

Figura 28 – Viaduto do D.I.A. 

 
Fonte: SKYSCRAPER CITY, 2010

35
 

No entanto, o grande terreno ocupado pela obra do viaduto tornou-se um espaço inóspito 

para os pedestres, já que consiste em uma grande área sem vitalidade, ocupada por gramados e bolsões 

de estacionamento que, na maior parte dos dias, estão majoritariamente vazios. Tal terreno possui como 

vizinhos o Terminal de Integração de ônibus D.I.A., o Teatro Tobias Barreto, o hipermercado Extra e 

um terreno onde encontra-se em processo de construção uma obra da Igreja Universal do Reino de Deus: 

locais que possuem, ou onde são previstos, um grande fluxo de usuários. No entanto, mesmo com esse 

fator, o baixio do viaduto não recebeu nenhum tratamento ou projeto para que se constituísse em um 

espaço público qualificado. 

 [...] eu pretendo, com a ação, ocupar esse espaço que é um espaço 

dos carros. O viaduto, ali onde é embaixo, que não tem nada de fato, é um 

estacionamento, que é um estacionamento que não funciona, que nunca 

funcionou. [...] o viaduto era um não-lugar, tá ligado? É um lugar da cidade onde 

as pessoas não passavam por ele, é como se tivesse absolutamente uma parede 

cinza naquilo e as pessoas não transitassem por ali nunca [sic]. (JONNES, 2017) 

 

Através do gesto de ocupar e de reapropriar-se desse local com as intervenções artísticas, 

o coletivo gera uma nova relação entre os usuários e aquele espaço, que comumente era associado a um 

local inseguro e sem possibilidade de permanência. “Então, é isso, é um lugar que não era vivo, na minha 

                                                           
35 Disponível em <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1274711>. Acesso em Mar. 2017. 
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perspectiva. É um lugar que não funcionava, não pulsava dentro da cidade, era um lugar frio e a partir 

dessa perspectiva que você ocupa esse lugar você abre ali uma espécie de buraco nele e inaugura ele, de 

algum modo. Ele não foi inaugurado no dia da inauguração do viaduto” (ibid., 2017). 

Durante os saraus, membros do coletivo declamavam suas poesias (ver figura 29), além de 

deixar o palco aberto para os expectadores que quisessem participar, seja apresentando um produto 

literário, uma performance, uma música ou dança: o espaço era aberto a todo o tipo de manifestação.  

Os organizadores também convidaram, ao longo das edições, bandas, grupos de dança, grafiteiros que 

interviram artisticamente no local, trazendo cores e movimento para o ambiente com o intuito de 

representar uma resistência ao processo de abandono e deterioração dos espaços públicos de 

convivência. 

Figura 29 – Sarau Debaixo. 

 

Fonte: Fernando Correia Fotografia, 2013.
36

 

 

Sabe, tem um grande espaço aqui onde podiam ter várias coisas, 

mas não tem gente, as pessoas estão nas casas, dentro de casa, e a cidade 

impondo mais prédio, e a cidade impondo uma estrutura muito privada da vida, 

né? Ao mesmo tempo, a televisão impondo a política do medo, então, vai, você 

tem que ficar em casa, cuidado, tranca a porta, não sei o quê, não fale com 

estranho, sabe? Então, ali era a gente fazendo assim: vamos dar um chute nisso e 

vamos virar tudo, vamos confiar nas pessoas, vamos fazer na rua e vamos confiar 

nas pessoas, sabe? [sic] (BOMBA, 2017) 

 

                                                           
36 Disponível em <https://www.facebook.com/FernandoCorreiaFotografia/>. Acesso em Mar. 2017. 
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Assim, o coletivo promove uma crítica ao modelo de cidade que não privilegia os espaços 

de convívio e sociabilidade, assim como à falta de espaços públicos propícios para a realização de 

eventos artísticos e culturais. Em seu discurso, o movimento busca ir na contracorrente dessa situação, 

almejando uma realidade em que “todo chão será palco, todo muro será mural e toda cidade poesia” (ver 

figura 30). 

Figura 30 – Flyer do Sarau Debaixo. 

 

Fonte: Facebook Sarau Debaixo, 2013.
37

 

 

Pra cidade, eu acho que é essa possibilidade da gente poder ocupar 

e dizer que a cidade não é só esse modelo que está sendo construído de cidade: 

as casas com muros gigantes, te isolando do resto da cidade; os condomínios 

tendo tudo por dentro, condomínio já com academia, mercado, pra que você não 

                                                           
37 Disponível em: <https://www.facebook.com/saraudebaixo/>. Acesso em Mar. 2017. 
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precise sair. Existem coisas que você pode aproveitar fora da casa, né? [sic] 

(TAVARES, 2017) 

 

É nesse sentido que o espaço residual e o usuário urbano reconhecem-se e identificam-se, 

ambos, como elementos renegados dentro dos processos desenvolvimentistas da cidade, como afirma 

Marcella Almeida, uma das organizadoras do Sarau, acerca do espaço embaixo do viaduto: “aquelas 

estruturas rígidas de cimento caracterizam o nosso espaço divergente, o nosso espaço na luta de 

ressignificar uma cidade que se esqueceu de nós” (apud PRATA, 2015, on-line). 

Trata-se de transparecer aos cidadãos a capacidade que os mesmos têm de romperem com 

o status quo, mostrando a possibilidade de exploração dos espaços residuais e da ativação de vazios 

urbanos de forma alternativa através da arte. As intervenções têm em comum o intuito de funcionarem 

como impulsos para que ações semelhantes se propaguem na cidade. Uma expressão constantemente 

citada pelos organizadores do Sarau Debaixo, “a gente quer ser faísca”, sintetizava tal objetivo a fim de 

que os usuários urbanos retomassem o espaço que é público de direito. 

 
Porque a gente falava muito isso, utilizava até a palavra retomada, 

que é muito utilizada pelos povos indígenas, que é esse lance, assim, é você 

retornar, é o retorno à sua terra, é o retorno ao espaço que sempre foi seu. Então, 

nós estávamos retornando à rua, como espaço comum, estamos retomando o 

espaço comum, porque o que a cidade faz é expulsar a gente do espaço comum. 

[sic] (BOMBA, 2017). 

 

Assim, a ocupação desses espaços promove uma ressignificação de tais locais a partir da 

construção de narrativas iniciadas pela realização desses eventos, quando os habitantes têm um contato 

sensível e inesperado com um espaço que, antes de tais intervenções, permanecia vazio e invisível. O 

encontro de pessoas, a troca de experiência, o confronto entre diferenças: tudo aquilo que deveria ser 

comum ao espaço público é resgatado no espaço residual. 

O coletivo Sarau Debaixo continuou a organizar os eventos até o mês de novembro de 

2015, quando aconteceu o último de seus saraus. Allan Jonnes relata que, diante do processo de mais de 

dois anos de realização de saraus, o espaço do viaduto ganhou um sentido novo, para além das estruturas 

de sustentação do fluxo de carros, o que fez o Coletivo entrar em um processo de reflexão interna sobre 

permanecer realizando tais eventos:  

O Sarau Debaixo acabou, não acontece mais debaixo do viaduto 

porque a gente percebeu que também tinha esgotado o lugar, ali já não era mais 

aquele lugar novo, inaugural, a gente precisava avançar, entendeu? Tipo, lá já está 

pronto, é um lugar que agora, assim, tem alguma coisa nele que é aquilo que eu 

falei, tem alguma vivência nele que o tornou uma outra coisa para além de um 

viaduto e agora ele tem uma espécie de história, mesmo que seja bem curta, de 

algo que algum dia ocorreu ali e ressignificou ele, e agora vamos para outros 

lugares. [sic] (JONNES, 2017) 
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De fato, após algumas edições do Sarau Debaixo, o baixio do Viaduto do D.I.A, da 

condição de espaço residual – estranho aos circuitos produtivos da cidade – tornou-se um espaço atraente 

para a realização de outras intervenções artísticas, como foi o caso da Batalha do Octógono, que realizou 

edições no referente viaduto e do próprio Clandestino. “Naquele espaço também aconteceu, por 

exemplo, o I Festival Catraca Livre, realizado pelo Coletivo Não Pago e o Arraiá das Minas, organizado 

pelo Coletivo de Mulheres de Aracaju” (RAMOS; REIS, 2016, p.16). Além disso, os eventos realizados 

no espaço público multiplicaram-se, surgindo saraus, inclusive, em outras cidades do estado de Sergipe, 

como é o caso do Sarau Debaixo da Caixa D’água, realizado na cidade de Lagarto, o Sarau do Coreto, 

em Simão Dias, Sarau do Calçadão, em Itabaiana, o Sarau de Fora, em Tobias Barreto e o Sarau São 

Cristóvão, na cidade de São Cristóvão. 

  O Ensaio Aberto, que surgiu em julho de 2015, também possui inspiração no projeto do 

Sarau Debaixo. O evento é realizado no Parque dos Cajueiros Governador Valadares e reúne 

apresentações musicais, recitais de poesias, exposições e variadas formas de manifestações artísticas, 

possuindo uma natureza que muito se assemelha ao Sarau. No entanto, “a ocupação do Ensaio não se 

deu da mesma forma que o Sarau Debaixo, que ao ocupar a parte inferior do Viaduto do Dia transformou 

um "não espaço" da cidade em um "espaço", dando a Aracaju um novo local para manifestar a sua arte” 

(RAMOS; REIS, 2016, p. 19). 

Assim posto, verifica-se a ressignificação do baixio do viaduto após a realização dos saraus 

baseada na instauração das experiências artísticas vivenciadas pelos habitantes naquele determinado 

espaço: “Desde que o Sarau começou a ser feito sob o Viaduto, aquele lugar passou a ser interpretado 

de outra forma pela sociedade. O lugar não é mais apenas um estacionamento inóspito, agora também é 

um local de eventos em potencial” (RAMOS; REIS, 2016, p.16). 

Desse modo, o Sarau Debaixo representa uma ação artística bem-sucedida no sentido de 

trazer uma nova possibilidade de ocupação sob o Viaduto do D.I.A., anteriormente um espaço inóspito 

que não suscitava à população a oportunidade de convívio e permanência no local. A ação mostrou-se 

também como exemplo impulsionador para que outras ocupações artísticas acontecessem no espaço 

público na cidade de Aracaju e em outras cidades de Sergipe, promovendo uma maior democratização 

dos eventos culturais e artísticos no estado. 
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3.2 CLANDESTINO 

 

O Clandestino é um evento promovido pela banda sergipana The Renegades of Punk (ver 

figura 31) e consiste em uma intervenção musical realizada em diferentes espaços públicos da cidade de 

Aracaju, onde a banda se apresenta e frequentemente convida outros artistas, tanto locais quanto do 

cenário nacional. A iniciativa surgiu em 2012 e nasceu da necessidade de encontrar espaços acessíveis 

onde pudessem realizar seus shows. Desde então, já foram realizadas 17 edições do evento, que busca 

promover o cenário do punk rock na cidade sem repetir os locais onde já foi realizado. 

Figura 31 – The Renegades of Punk no Clandestino. 

 

Fonte: Clandestino, 2014
38

. 

O projeto teve como referência a atuação da banda Karne Krua, grupo que improvisou 

shows em espaços públicos de Aracaju a partir da década de 1980, “eles marcavam o show em alguma 

praça, divulgavam e faziam um ‘gato’ pra ter eletricidade e fazer o evento acontecer. A gente adaptou a 

ideia. O clandestino que fazemos nos últimos 6 anos é a nossa versão” [sic] (RODRIGUES, 2017). 

Assim foi construído o formato do Clandestino: a divulgação (ver figura 32) é realizada 

através de redes sociais, onde a banda publica com antecedência a data em que ocorrerá a apresentação 

e as atrações convidadas. No entanto, o local da realização é mantido em sigilo, sendo divulgado apenas 

                                                           
38 Disponível em: < https://www.facebook.com/161712723939374/photos/a.588738394570136.1073741833.161712 

723939374/588738397903469/?type=3&theater>. Acesso em Abr. 2017. 
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no próprio dia em que ocorre o evento. A tática contribui para que possíveis represálias por parte do 

poder público sejam dificultadas, já que o evento não possui local fixo ou previsto para acontecer.  

Figura 32 – Flyer do Clandestino 

 

Fonte: Clandestino, 2016.
39

 

Assim, esse formato itinerante possui relação com o caráter político subversivo da proposta. 

O Clandestino atua com a filosofia punk do Do It Yourself (faça-você-mesmo) e propõe que se realizem 

iniciativas de arte e cultura local pelas próprias mãos dos cidadãos, sem serem atravancadas pelos 

moldes burocráticos pré-existentes. Não há uma busca por apoio institucional no evento e, por isso, o 

grupo também não assinou o Manifesto Cultural-Político apresentado na Introdução do presente 

trabalho, pois, apesar de considerar válido o manifesto, a proposta do Clandestino expõe uma outra 

abordagem, em que a própria comunidade é capaz de realizar tais movimentações sem esperar a 

permissão ou ajuda de órgãos e instituições.     

                                                           
39 Disponível em <https://www.facebook.com/161712723939374/photos/a.166365713474075.31833.161712723939374/938 

179296292709/?type=3&theater>. Acesso em Set. 2016. 
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 O Clandestino é marginal por opção. Fazemos questão de que 

nossa proposta seja executada por nós mesmos e pelas pessoas que interagem e 

constroem aquelas experiências. Acreditamos que precisamos fortalecer uma 

comunidade baseada em autonomia, no “faça-você-mesmo”. O grupo organizado 

para o manifesto tem tomado iniciativa em nome da cultura local e reclamado uma 

valorização oficial/institucional dessa cultura. Entendemos o valor que esse 

reconhecimento tem para a comunidade artística local, em termos de viabilização 

financeira de projetos culturais. Porém, a proposta do Clandestino é claramente 

outra. As atividades que realizamos já são o fim e não o meio, e independem de 

apoio institucional. (RODRIGUES apus REIS, 2015, on-line) 

Dentre os locais contemplados pelo evento, já estiveram, por exemplo, a Ponte do 

Imperador, a Praça Fausto Cardoso, a região dos arcos da Orla de Atalaia, a pista de skate Cara de Sapo 

na Orla, a Praça Camerino, a Praça da Juventude no bairro Augusto Franco, a ponte Aracaju-Barra e o 

viaduto do D.I.A (ver figura 33). Percebe-se que o evento não se atém a espaços residuais, pois busca 

incluir espaços de diferentes naturezas – desde que sejam públicos, a fim de ampliar a abrangência da 

ação. Segundo Daniela Rodrigues, uma das fundadoras do Clandestino, a escolha desses locais não tem 

muitos critérios definidos, mas alguns dos fatores que influenciam são a espacialidade do local e as 

infraestruturas disponíveis, como eletricidade e iluminação, que devem possibilitar a realização de um 

show. Além disso, a mobilidade urbana na região deve permitir que as pessoas cheguem ao local através 

de transporte público. 

 

Fonte: CLANDESTINO, 2016.
40

 

                                                           
40 Disponível em <https://www.facebook.com/Clandestino-161712723939374>.  Acesso em 15 set. 2016. 

Figura 33 – Clandestino, sob o viaduto do D.I.A. 
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[...] a ideia de ocupar a cidade e re-significar espaços públicos veio 

no bojo. A gente sempre viu isso como um ponto positivo e algo político - como o 

evento é. É um statement. A cidade é de tod@s e ocupar (principalmente) o centro 

e algumas praças e espaços esquecidos ou "invisíveis" acabou se tornando parte 

da proposta do evento. Que é itinerante por isso também. [sic] (RODRIGUES, 

2017). 

Dessa forma, o Clandestino tange a problematização do uso do espaço público e busca 

resgatá-lo enquanto lugar possível de manifestação artística e cultural, ativando, muitas vezes, espaços 

residuais ou áreas que não possuem muita vitalidade urbana. É um processo que suscita a ação direta 

promovida pelos usuários da cidade através de organizações autônomas que possam construir 

experiências de ocupação dos espaços públicos. 

 

Para nós, atividades como o Sarau Debaixo, assim como o 

Clandestino por exemplo, já são experiências bem sucedidas de organização 

autônoma e de reconhecimento pela própria comunidade que legitima esse tipo de 

manifestação. Há um empoderamento em construir cultura (contracultura) de 

forma independente, do qual não podemos fazer pouco caso. E é isso que tentamos 

mostrar para as pessoas: elas podem, não precisam de permissão e não precisam 

esperar ou pedir que ninguém faça por elas. (RODRIGUES apud REIS, 2015, on-

line). 

 

Assim, a realização dos eventos do Clandestino, ao mesmo tempo em que promove a 

dinamização da cena musical do punk no estado, demonstra aos usuários da cidade a possibilidade de 

utilização dos espaços públicos, incluindo os residuais, de forma artística. O formato itinerante do evento 

também se propõe a descobrir os espaços da cidade, não se fixando em apenas um ponto, pois entende-

se que a cidade é repleta de locais que precisam ser dinamizados. Nesse sentido, a intenção é de que os 

cidadãos tomem o evento como um impulso para que eles mesmos propaguem ações culturais no espaço 

público da cidade. 

 

3.3 BATALHA DO OCTÓGONO 

 

A Batalha do Octógono é um concurso de MC’s que fazem parte da cena musical do rap 

no estado de Sergipe, organizado de maneira independente pelo Coletivo Delta Nove Rap Home. São 

realizadas rodas de rima, onde os rappers inscritos disputam a premiação. O evento possuiu cinco 

edições e teve início em março de 2014, quando foi realizada a primeira edição no baixio do Viaduto do 

D.I.A (demonstrado na figura 34). Tal espaço abrigou quatro das cinco edições da Batalha, cuja intenção 

era criar um ponto de cultura de divulgação da cena do hip hop e de incentivar a apropriação do espaço 

público. 

A Batalha do Octógono, na verdade, é uma iniciativa devido à 

quantidade de free style que tem acontecido no Brasil todo, que é uma prática dos 

MC’s e é feito, geralmente, em casas de show. A gente tem o Criolo como exemplo, 
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hoje é um dos caras que tem o nome mais renomado dentro da cena do rap e ele 

veio de um rinha de MC’s, que é essa prática de free style, que é uma das vertentes 

do rap. [sic] (MÉDICI, 2014). 

Figura 34 – Batalha do Octógono sob Viaduto do D.I.A. 

 

Fonte: Revista Eletrônica Nú Drops, 2014.41 

Mariáh Médici, uma das organizadoras das Batalhas, relata que o evento surgiu a partir das 

experiências com o Sarau Debaixo, coletivo do qual ela também fazia parte: “essa ideia surgiu desde a 

questão do Sarau, quando a gente pensou em um lugar centralizado, de fácil acesso ao transporte, ao 

Terminal D.I.A., para que a gente fizesse um ponto de cultura” (MÉDICI apud NU DROPS, 2014, on-

line). Com a realização dos saraus, simpatizantes do rap, ouvintes e artistas desse nicho musical 

passaram a realizar rodas de free style no local e a partir disso “surgiu a necessidade de montar uma 

batalha exclusiva, à parte daquele espaço, justamente pra gente conseguir fazer algo mais estruturado” 

[sic] (MÉDICI, 2017), já que o Sarau consistia em uma espaço mais aberto, não focado na cultura do 

hip hop. 

A escolha do local deu-se a fim de ocupar o mesmo espaço onde se realizava o Sarau 

Debaixo, justamente no sentido de perpetuar essa função no baixio do Viaduto do D.I.A. para consolidar 

o lugar enquanto um ponto de cultura de Aracaju e reverter o seu caráter residual. O evento realizou 

quatro edições no referido local, que agregavam cada vez mais participantes à medida que o movimento 

era divulgado nas redes sociais (ver figura 35). No entanto, foram intensificadas algumas dificuldades 

na ocupação do Viaduto por parte das autoridades de gestão municipal vigentes, “[...] por conta dessa 

                                                           
41 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=IVWTfRWotTs>. Acesso em Set. 2016. 
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perseguição, por conta da questão da guarda municipal, da própria polícia que baixava lá, eles chegaram 

a cortar a energia do viaduto para que não fosse utilizado aquele espaço, então a gente migrou para a 

Praça da Juventude no Augusto Franco” (MÉDICI, 2017). Mesmo assim, apenas mais uma edição, em 

Maio de 2016, foi realizada em tal praça, devido à falta de incentivos para que o projeto continuasse, 

como afirma Mariáh: “artista independente levar esse tipo de projeto é muito difícil, porque a gente 

precisa de uma estrutura, né, então som é caro, a logística demanda grana também, premiação, enfim, é 

uma série de coisas que demanda grana pra fazer e infelizmente a gente não tinha nenhum tipo de 

incentivo financeiro para tal” [sic] (MÉDICI, 2017).  

Figura 35 – Flyer da Batalha do Octógono 

 

Fonte: Batalha do Octógono, 2015.42 

                                                           
42 Disponível em <https://www.facebook.com/Batalha-do-Octógono-1400104843593222>. Acesso em Set. 2016 
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Em um período de dois anos de realização, a Batalha do Octógono contribuiu para a 

valorização da cena cultural do hip hop na cidade de Aracaju, incentivando a atuação artística dos 

simpatizantes do rap com a participação nas batalhas (vide figura 36) e inspirando os usuários da cidade 

a organizarem-se de forma autônoma para que outros eventos do mesmo estilo acontecessem:  

[...] foi primordial pra que a gente conseguisse disseminar essa 

cultura do free style, tanto que fruto da Batalha do Octógono, hoje a gente tem a 

Batalha do Cajueiro, hoje a gente tem a Batalha da Barra, a gente tem várias 

batalhas de free style, a Batalha do Conhecimento no Sarau da Feira, a gente tem 

muita coisa que surgiu da Batalha do Octógono, né, e isso fez com que inclusive 

vencedores das batalhas fossem batalhar em outros lugares, outros estados, 

levando a Batalha do Octógono como uma referência. [sic] (MÉDICI, 2017). 

Figura 36 – Participante da Batalha do Octógono 

 
Fonte: Janaína Vasconcelos, 2014.43 

                                                           
43 Disponível em: < https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203873393583528&set=pcb.303731679782991&type=3 

&theater>. Acesso em Abr. 2017. 
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Além disso, a proposta da Batalha do Octógono, desde o seu início, pauta a discussão sobre 

a subutilização do espaço público na cidade ao implantar tal ocupação sob o Viaduto do D.I.A., com a 

intenção de perpetuar um novo uso que estava se configurando naquele espaço desde as primeiras 

edições do Sarau Debaixo. Tratava-se de um espaço por onde muitas pessoas transitavam diariamente 

de carro (por cima e por baixo do viaduto), de ônibus (já que um dos principais terminais de ônibus da 

cidade encontra-se ao lado da área) ou a pé (situação em que os pedestres percebiam a sensação de 

insegurança), como afirma Médici (2017): “Então, o D.I.A., ele tem toda a estrutura que a gente precisa, 

é um lugar de certa forma seguro, é um local que tem ponto para transporte do lado, que tem a questão 

ali do terminal que passa pra todas as zonas daqui de Aracaju, os coletivos, e tem a energia, tem 

estacionamento, então era um espaço pronto, mas que a gente não enxergava” [sic]. O intuito era de que 

outras movimentações ocorressem naquele espaço, o que de fato aconteceu: 

Mais do que tudo, né, mais do que encontrar novos poetas, novas 

pessoas que fazem free style, incentivá-las, empoderá-las, abraçá-las, houve uma 

mudança no espaço em que a gente estava. Então, um espaço frio passou a ter 

uma mística diferente. E eu acho que qualquer pessoa que chegue ali no viaduto, 

principalmente os que frequentavam, entende e consegue sentir isso. Não só o 

Sarau e a Batalha do Octógono ocuparam aquele espaço, teve o Baile das Bruxas, 

que foi ali também, de um coletivo só de mulheres protagonizado pelo Levante 

Popular da Juventude, que a gente fez uma intervenção Fora Temer [...]. Também 

teve a Semana de Visibilidade Trans, que eu estava na construção também e foi 

exibido um curta na parte de cima do viaduto [...]. [sic] (MÉDICI, 2017). 

A Batalha do Octógono representou, assim, um movimento que compôs e incentivou a cena 

do rap sergipano, atuando como uma ferramenta de valorização da cultura, além de somar-se à série de 

manifestações artísticas que vêm ocupando o espaço público na cidade de Aracaju. A ocupação no baixio 

do Viaduto do D.I.A. gerou uma continuidade para um uso que já estava sendo feito do referido local 

desde o Sarau Debaixo, e a escolha do local para que acontecem as batalhas intentou justamente a 

reversão do caráter residual do referido espaço, inserindo-o na dinâmica urbana e intensificando a 

vitalidade da área através da sua utilização enquanto um ponto de cultura, o que gerou experiências de 

convívio e permanência no local.  

 

3.4 SOM DE CALÇADA 

 

O Som de Calçada é uma reunião musical que movimenta as noites de domingo na calçada 

que margeia a Praia da Cinelândia, localizada no bairro de Atalaia. O evento promove um encontro entre 

músicos, que levam seus instrumentos a fim de tocar no espaço público e divulgar sua produção na 

cidade, deixando o palco sempre aberto para a participação de quem tiver interesse, seja de contribuir 
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para a composição musical do encontro, seja para participar recitando versos, rimas ou intervindo de 

maneira performática no evento.  

O Som surgiu no ano de 2012 a partir de um processo espontâneo e não foi idealizado desde 

o início como um evento. A iniciativa partiu de três amigos que compunham a banda de reggae Dream 

Zion e resolveram levar seus instrumentos (ver figura 37) para “ensaiar na praia, ao ar livre [...]. E aí, 

como a gente sempre ia pra Cinelândia, resolvemos continuar fazendo toda semana, até que as pessoas 

foram descobrindo e compareceram” (PINHEIRO, 2017).  

Figura 37 – Música ao ar livre na Cinelândia. 

 

Fonte: Som de Calçada, 2014
44

 

Com o tempo, o evento cresceu e mais pessoas passaram a participar. Nos primeiros 

encontros, não havia divulgação do movimento nem mesmo pelas redes sociais. Como relata Luan 

Bonfim, um dos fundadores do Som de Calçada, essa divulgação passou a acontecer “muito tempo 

depois, tipo, 2 anos depois. A gente sempre fez por amor mesmo à música, pra estar lá em conexão com 

a praia, em conexão com amigos, a intenção sempre foi essa, na verdade” [sic] (BONFIM, 2017). Pela 

amplitude de público que o evento atingiu, a calçada não foi suficiente: os usuários ocupam também 

parte de um grande estacionamento ao lado dessa calçada, como demonstra a figura 38. 

                                                           
44 Disponível em: <https://www.facebook.com/585262734918817/photos/a.589679307810493.1073741827.5852627349188 

17/589679251143832/?type=3&theater>. Acesso em Abr. 2017. 
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Figura 38 – Ocupação artística na calçada e no estacionamento. 

 

Fonte: Vicente Otávio, 2015
45

 

O local onde o evento é realizado, conhecido como Praia da Cinelândia, compõe um trecho 

da Orla de Atalaia, um complexo de equipamentos que inclui, dentre outros, quadras poliesportivas, 

lagos e parques infantis, e que foi projetado a fim de compor uma área “totalmente preparada para o 

turismo, lazer e entretenimento” (ORLA DE ATALAIA, s.d., online). Ao atravessar a Avenida Santos 

Dumont, uma série de bares e restaurantes reiteram essa função, o que evidencia o papel da orla enquanto 

um empreendimento de lazer destinado a atrair o consumidor para a região. “O núcleo urbano torna-se 

assim produto de consumo de uma alta qualidade para estrangeiros, turistas, pessoas oriundas da 

periferia, suburbanos. Sobrevive graças a esse duplo papel: lugar de consumo e consumo do lugar” 

(LEFEBVRE, 1991, p.17). 

Nesse sentido, a extensão de toda a orla possui vários bolsões de estacionamento projetados 

para servir ao contingente de comércio e serviço localizado na região, já que os itinerários de transporte 

público não abastecem com eficiência a demanda do local, pois apenas cinco linhas de ônibus circulam 

na citada avenida (a saber: 600, a linha Circular Praias 1; 100-1 e 100-2, linhas Circular Shopping’s 1 e 

2; 008, linha Porto Sul-Bairro Industrial e 051, Atalaia-Centro). Assim, a orla conta com bolsões de 

“amplos estacionamentos com capacidade de 1.359 automóveis” (ORLA DE ATALAIA, s.d., online) 

                                                           
45 Disponível em: < https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204242977509237&set=pcb.1635074940089562&type= 

3&theater>. Acesso em Abr. 2017. 
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que formam um conjunto de espaços residuais para o uso social (ver figura 39), pois considera-se que 

os “[...] estacionamentos muitas vezes interrompem as conexões pedonais no interior da cidade; 

caminhar é frequentemente uma experiência desagradável e desorientadora” (TRANCIK, p.3, tradução 

nossa46) com a presença destes espaços. 

Figura 39 – Bolsão de estacionamento na Orla de Atalaia. 

 

Fonte: Própria autora, 2017. 

 

Dessa maneira, o local onde se realiza o Som de Calçada possui uma semelhança com o 

baixio do Viaduto do D.I.A.: consiste em uma região inserida nos fluxos urbanos, onde muitas pessoas 

transitam durante o dia, mas que não é apropriada pelos usuários como um lugar de permanência e 

convívio, mas sim como um espaço de passagem. No entanto, diferente do referido viaduto, o entorno 

da área possui certa vitalidade, já que há bastante comércio na área, além da praia da Cinelândia, que é 

conhecida como um ponto de encontro e prática de surfe. Essa presença de transeuntes foi o que 

proporcionou, inicialmente, o crescimento do público do Som de Calçada (ver figura 40), mas à medida 

que a movimentação foi se consolidando enquanto evento, muitas pessoas passaram a dirigir-se 

intencionalmente para o local aos domingos apenas para participar ou assistir às apresentações. 

                                                           
46 Trecho original: “[...] parking lots often interrupt pedestrian connections within the city; walking is frequently an 

unpleasant and disorienting experience”.   
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Figura 40 – Som de Calçada 

 

Fonte: Vicente Otávio, 2015.
47

 

Em 2017, com quase cinco anos de realização, o evento trouxe uma nova maneira de 

experimentar o espaço público da calçada e do estacionamento através da apropriação artística e vem se 

consolidando enquanto evento cultural de Aracaju. “O Som de Calçada, hoje em dia, já é meio que uma 

coisa cultural da cidade, um movimento cultural que acontece todos os domingos. [...] Som de Calçada 

já meio que virou uma rotina de todas as pessoas que moram aqui ou que conhecem ou conheceram o 

Som de Calçada” (BONFIM, 2017). 

Além disso, o Som atua na geração de renda para trabalhadores informais, já que muitos 

ambulantes complementam a renda familiar ao venderem seus alimentos e bebidas para o público do 

evento:    

Tem um coroa lá que ele está desde o começo, ele foi o primeiro 

ambulante de lá, ele ia sozinho lá e ficava só ele de ambulante. Daqui a pouco ele 

trouxe a mulher, a filha, cada uma com um isopor. Aí eu sempre converso com ele, 

assim, ele sempre, quando me vê: “Olhe, eu gostaria de agradecer primeiramente 

a Deus”, ele fala assim (risos), “primeiramente a Deus, segundamente a vocês do 

Som de Calçada, porque eu tiro o sustento da minha família daqui”. Todo mundo 

arrumou um jeito de tirar uma grana ali, meio que virou uma feira, uma coisa bem 

cultural mesmo. Todo mundo ganha dinheiro lá, menos eu (risos). [sic] (BONFIM, 

2017). 

                                                           
47 Disponível em: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204242975749193&set=pcb.1635074940089562&type=3 

&theater>. Acesso em Abr. 2017. 
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O Som busca, assim, ser um vetor de democratização do acesso à arte e à cultura, 

aproximando o artista e o expectador no espaço público ao originar um ambiente sem barreiras físicas, 

sociais ou econômicas, como disse Luan Pinheiro, um dos fundadores do evento, ao ser questionado 

sobre o aspecto mais importante do Som de Calçada:  

Acho que é a liberdade de expressão, porque não existe barreira 

entre público e artista, muito menos interesse, já que não arrecadamos dinheiro. 

Então, pra mim, é uma extrema integração artística: diferentes tipos de músicas, 

diferentes tipos de pessoas, e o mais importante, no meu ponto de vista, é a 

ocupação da cidade, dos espaços públicos. Porque pra mim não basta o governo 

ficar fazendo pracinha e virar ponto de venda de droga. Se a população utiliza e 

ocupa o espaço, o espaço automaticamente se torna menos perigoso. E nada 

melhor do que arte para se ocupar um lugar. [sic] (PINHEIRO, 2017). 

Hoje, o Som de Calçada representa uma ação a favor das ocupações culturais e do direito à 

cidade. Ao ocupar o espaço da calçada e o estacionamento de um trecho da Orla de Atalaia, há 

aproximadamente cinco anos o evento ativa sistematicamente estes espaços nas noites de domingo, 

criando um ponto de lazer e de cultura associado a este local na cidade de Aracaju. 

 

3.5  DEPOIMENTOS 

 

A presença dos usuários em tais manifestações artísticas tem papel fundamental na 

ressignificação dos espaço residuais, o que pode ser observado nas próprias fotografias que foram 

apresentadas ao longo do trabalho. No entanto, considerou-se importante inserir, além disso, alguns 

depoimentos das pessoas que frequentaram os referidos eventos. No relato dos expectadores, um ponto 

em comum é a surpresa provocada pela descoberta desses movimentos artísticos na cidade: ao passarem 

próximo ao local em que acontecia o evento ou mesmo ao encontrarem a divulgação por outros meios e 

irem pela primeira vez, ocorria um estranhamento positivo, pois as pessoas percebiam um ambiente vivo 

e ativo em um espaço que estavam acostumadas a encarar como um local vazio e inóspito. O depoimento 

de Igor Queiroz, arquiteto e morador de Aracaju, expressa bem essa visão referente ao momento em que 

conheceu o projeto do Som de Calçada:  

Eram meados de 2013 e o projeto ainda não tinha a proporção que 

hoje possui, eram poucas pessoas tocando seus instrumentos, de forma livre, sem 

cobrar de quem ali permanecia admirando a música e só esse fator já me cativou, 

naquele momento parei minha bicicleta e por ali fiquei um bom tempo, coisa que 

dificilmente fazia, pois ali não havia nenhum atrativo por se tratar de um 

estacionamento no fim da Passarela dos Caranguejos. Para mim, aquele local era 

frequentado apenas pelas pessoas que ali estacionavam e iam para os bares da 

região ou pelos surfistas que ali também estacionavam seus carros para praticarem 

seu esporte. (QUEIROZ, 2017) 

Esse novo uso realizado dentro do espaço residual promovia a construção de um lugar com 

vitalidade e consequentemente, na percepção dos usuários, menos perigoso, por haver a presença e a 
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permanência de pessoas naquela região. Através dessa reversão visível e também pelo próprio discurso 

proferido por essas intervenções, contido em poesias recitadas, letras de rimas ou slogans declarados, 

fortalecia-se a cada nova edição dos eventos uma espécie de empatia dos expectadores pelo espaço em 

que estavam contidos. Muitas pessoas, ao conhecerem um desses projetos, expressavam a vontade de 

que mais ações como essa pudessem ser vivenciadas na urbe, como foi o caso de Kleverton Souza, 

estudante de cinema e audiovisual e morador de São Cristóvão: 

 [...] toda terceira terça do mês meu coração batia forte ao ouvir a 

frase-hino: “todo chão será palco, todo muro será mural e toda esta cidade poesia”. 

E assim eu era apresentado ao Sarau Debaixo, que acontecia debaixo de um dos 

viadutos mais importantes de Aracaju em relação ao trânsito, mas ao mesmo 

tempo esquecido enquanto espaço de possíveis ações e intervenções possíveis. 

Lá acontecia de tudo, poesia? Sim! Música? Sim! Performances? Sim! Dança? 

Sim! E suas mais distintas artes de rua. Já sabe, não é? Eu não parei por aí. Após 

isso fiquei sabendo de outros coletivos como o Ensaio Aberto e o Clandestino, dos 

quais tinham suas propostas também baseadas na ocupação de espaços públicos 

e encher de arte. [...] Apesar de ser na verdade uma pessoa casual, de fato não 

chego a acompanhar todos os eventos, entretanto a todo e novo encontro 

proporcionado por algum coletivo assim, onde acabo indo, sempre fico encantado 

e realizado por ter saído de casa. (SOUZA, 2017) 

Para os expectadores que não moram no município de Aracaju e região, o encontro com 

tais manifestações artísticas e o conhecimento de que acontecem de forma recorrente nos espaços 

públicos funciona como inspiração para que iniciativas desse tipo sejam organizadas em outros lugares, 

como relatou Monize Santana, estudante de medicina e moradora da cidade de Belo Horizonte, ao 

conhecer o Som de Calçada durante uma visita à Aracaju: 

O som na tenda diversificava cada vez que se adicionava um novo 

instrumento. E as vozes fora da tenda se intensificavam em resposta ao 

magnetismo musical. Ali estava eu. Uma em meio àquele aglomerado, fascinada 

pela singularidade do Som de Calçada. É algo que deveria existir em outros lugares, 

porque achei a iniciativa fantástica. Ainda hoje, se me recordo, penso que o definiria 

com essa palavra: singular. (SANTANA, 2017) 

Outro ponto importante abordado nos depoimentos dos expectadores foi a assimilação de 

que, a partir da realização desses eventos, os locais transvestiam-se em áreas muito mais democráticas, 

pois independentemente de serem localizadas em um bairro nobre da cidade ou em uma região turística, 

as intervenções atraíam diferentes perfis sociais do usuário urbano. Nesse sentido, os eventos 

promoviam também a democratização da arte, como aponta o estudante de arquitetura e urbanismo e 

morador de Aracaju, Ptrucio Argolo: 

Os espaços – Sarau Debaixo, Som de Calçada, Ensaio Aberto – 

embora com algumas particularidades, apresentam características em comum. 

São espaços que não acontecem em prol da geração de capital, espontâneos e 

democráticos, de livre e fácil acesso. É possível notar também que uma grande 

parte dos frequentadores, de uma parcela marginalizada da cidade, utilizam esses 

espaços com a frequência dos eventos e que possivelmente não frequentariam 
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outros espaços destinados ao lazer - porque exigem um valor de entrada ou por 

não se sentirem a vontade como minoria frequentadora. (ARGOLO, 2017) 

Esse fator também pode ser percebido, inclusive, por expectadores que são de fora da 

cidade de Aracaju e que se depararam com algum dos eventos, como foi o caso de David Yuri Carigé, 

estudante de teatro e morador de São Paulo, que frequentou o Som de Calçada. Ele considerou o evento 

como um processo importante por reunir variados perfis sociais da população em um mesmo ambiente, 

o que resgata o próprio sentido de convivência e conflito que o espaço público carrega intrinsecamente:  

 Pessoas de várias tribos diferentes se reúnem e estão ali com o 

mesmo objetivo: curtir a música, encontrar amigos, se divertir. O surgimento de 

um movimento como esse na atualidade de forma tão espontânea é 

importantíssimo, pois demonstra o quanto aquela população necessita do contato 

e do incentivo à arte. A conquista do espaço público também é importante porque 

com ele existe o reconhecimento. Minha percepção foi de um lugar amigável, 

divertido, com todos os tipos de pessoas juntas unidas pela música e pelo 

ambiente tranquilo. (CARIGÉ, 2017) 

As pessoas que frequentaram os eventos reconhecem, assim, a capacidade do expectador 

construir coletivamente as intervenções juntamente com os artistas ou organizadores, ao mesmo tempo 

em que tais manifestações resgatam a possibilidade de construção do espaço público pelo próprio 

usuário da cidade, como apontou Igor Queiroz: 

A priori achei uma iniciativa muito boa, pois reunia as pessoas de 

forma espontânea e livre, onde pessoas de todas as idades, gêneros e classes 

sociais se encontravam para se divertirem ouvindo músicas tocadas por pessoas 

como elas, sem palco ou qualquer separação, e inclusive convidando qualquer 

pessoa que queira manifestar sua arte ou participar da roda musical. (QUEIROZ, 

2017) 

Outro ponto importante que também foi abordado foi a percepção dos expectadores acerca 

da repressão que todos esses movimentos sofreram ou sofrem. Mesmo para aqueles que não 

presenciaram fisicamente nenhum tipo de boicote, houve uma percepção genérica dessa situação devido 

ao cancelamento de várias edições dos diferentes eventos. Essa é uma circunstância que limita 

completamente o direito dos habitante à sua cidade, confrontando a participação popular nos processos 

de ocupação dos espaços públicos, como apontou Ptrucio Argolo: 

Levando em consideração o que foi dito, as movimentações 

espontâneas que surgiram nos espaços públicos de Aracaju e que vez ou outra 

acontecem, mesmo com resistência da gestão pública, legitimam não só o direito 

a cidade. Diria que esses espaços acontecem/aconteciam num diálogo de três 

posturas: dos artistas que disseminam o acesso à cultura, dos movimentos sociais 

que manifestam seus pleitos e aproveitam esses espaços como espaços de 

empoderamento e resistência das minorias e a dos frequentadores que acessam a 

todos esses diálogos da cidade. (ARGOLO, 2017) 

Tal pronunciamento alinha-se com as entrevistas dadas pelos organizadores dos eventos, 

que relataram, em todas as quatro experiências – Sarau Debaixo, Clandestino, Batalha do Octógono e 
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Som de Calçada – dificuldadas geradas por esse tipo de repressão. A própria experiência da Batalha do 

Octógono teve dificuldades que impossilitaram a continuidade do evento, como apontou Mariáh: 

Na gestão municipal anterior, a gente tinha muito embate, não só 

com o Sarau Debaixo, com a Batalha do Octógono, mas outras iniciativas que 

acabavam de alguma forma compondo... E sempre a gente se via nessa, né, de 

boicote, de repressão, dessas coisas assim partindo muito da guarda municipal, a 

PM nunca, pelo menos na Batalha do Octógono, nunca chegou para tirar som, 

essas coisas, mas a guarda municipal sim. Inclusive, quando a gente foi fazer na 

Praça da Juventude, a guarda municipal ficou rondando um tempo pra ver da qual 

era, né, e a gente achou que mais uma vez a gente ia ser reprimido por conta 

daquilo dali. [sic] (MÉDICI, 2017) 

O Som de Calçada também publicou uma declaração oficial em sua página do Facebook, 

relatando um episódio de repressão por parte da Polícia Militar que, segundo a nota, justificou a ação 

por conta do uso das caixas amplificadoras no evento, pela sujeira no local, pelo suposto tráfico de 

drogas e destruição do patrimônio público:  

Domingo, 29 [de novembro de 2015], tivemos a presença da polícia 

militar no Som de Calcada, mas para nossa surpresa não era apenas para fazer 

nossa segurança, mas sim para acabar com o som, expulsando do lugar todos que 

tinha em mãos um violão. [...] Eles disseram que quem tocasse qualquer 

instrumento ia ter o mesmo apreendido. Como assim? Prender um violão por ele 

estar sendo tocado em local público? (SOM DE CALÇADA, 2015, on-line) 

 

No entanto, para os expectadores, a realização recorrente dessas intervenções artísticas 

trouxe muitos benefícios para o espaço em que ocorriam. Áreas anteriormente desertas, inseguras ou 

sem nenhuma finalidade favorável para a permanência dos habitantes passaram a abrigar situações 

lúdicas e prazerosas, além de ser perceptível também o incentivo à produção artística e o auxílio que 

esses eventos possibilitavam para a complementação de renda de vendedores informais. 

O Som de Calçada mudou a Cinelândia, como é conhecida aquela 

região, hoje é tão frequentada que chega a formar aglomerados, também ocasionou 

o surgimento de vendedores, ambulantes, artistas que expõem seus trabalhos e 

inúmeros outros. As pessoas passaram a reconhecer aquele espaço como 

realmente delas e a frequentar não só nos domingos (dias que ocorrem o Som de 

Calçada), como de costume. (QUEIROZ, 2017) 

Tratava-se de criar vivência e significado dentro de um espaço que anteriormente 

permanecia invisível para a maior parte da população. As práticas artísticas temporárias, mas 

recorrentes, nesses espaços modificavam a maneira como os usuários urbanos encaravam esses locais, 

como destacou a estudante de arquitetura e moradora da cidade de São Cristóvão, Laise Oliveira: 

O Sarau Debaixo, com toda sua entonação artística e cultural, 

propunha uma ressignificação aos espaços públicos, cujo uso se configurava de 

forma distinta ou muitas vezes defasada. Nesse sentido, a realização desse evento, 

que trazia em sua composição performances artísticas, declamações de poemas 

com pautas atuais e importantes, músicas e cultura local, proporcionou, em toda 
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sua compleição, um novo sentido ao espaço utilizado, uma nova cor ao que antes 

era cinza, e uniu, em nome da arte e do conhecimento, pessoas distintas em um 

lugar antes esquecido. (OLIVEIRA, 2017) 

Mesmo sendo práticas que na maior parte das vezes não implantavam alterações físicas 

permanentes no espaço (exceto pelos grafites e lambe-lambes que permaneceram nas colunas do 

Viaduto do D.I.A.), as manifestações artísticas alteraram a relação que os usuários possuíam com o 

determinado local em que elas ocorriam. Esse fator representa uma ressignificação do espaço que, em 

alguns casos, permaneceu acesa na lembrança dos expectadores mesmo depois de o evento deixar de ser 

realizado, como explica Heitor Gabriel Morais, estudante de arquitetura e urbanismo que reside nas 

proximidades do Viaduto do D.I.A., sobre a sua percepção acerca do Sarau Debaixo: 

O viaduto do D.I.A. sempre compôs uma das cenas mais 

recorrentes na minha cabeça quando penso em Aracaju, quando penso na minha 

casa, por passar bastante tempo na varanda observando a cidade se mover e o 

tempo passar. Ele sempre estava lá, transmitindo medo e frieza, lembranças de 

amigos que já foram assaltados, as vezes que suei por ter que ir até o terminal a 

pé, o que significa atravessá-lo, e como tudo poderia ser diferente.  

Hoje, depois da experiência do Sarau, que mesmo tendo fim, 

quando volto à minha varanda vejo um viaduto completamente novo, mesmo que 

a cena seja completamente velha, no bruto. Ainda enxergo as marcas de grafite 

nas colunas espessas, que me lembram do chão riscado de poesia, de giz, e todos 

que a pisavam. Eu vejo o espaço que a multidão habitava do lado de lá, eu sinto o 

cheiro marcante, os olhares, o beijo, a energia. O lado de cá do viaduto continua o 

mesmo, mas o meu sarau, entre oito colunas, e um elevado que se tornou marquise 

pros nossos sonhos, ainda vive do lado de lá. Ainda vive na minha memória e 

ressurge cada vez que olho pela minha varanda. Os encontros acabaram, mas o 

Sarau Debaixo possui, sim, vida longa nos corações de quem frequentou ou viu 

pela janela do ônibus que saia do terminal. [sic] (MORAIS, 2017) 

Assim, os depoimentos dos expectadores que frequentaram os eventos verificados (Sarau 

Debaixo, Som de Calçada, Clandestino e Batalha do Octógono) convergem para a percepção de que 

essas manifestações artísticas atuaram como um meio de aproximação entre o usuário urbano e o espaço 

que anteriormente não era vivenciado por eles de maneira aprazível. Além disso, os eventos 

incentivaram a participação dos habitantes nos processos de ocupação e construção de cidade, 

principalmente no tangente à apropriação do espaço público e do intercâmbio de experiências entre os 

variados perfis populacionais conectados por essas vivências, de maneira aberta e gratuita. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

“Não serei o poeta de um mundo caduco.  

Também não cantarei o mundo futuro. 

Estou preso à vida e olho meus companheiros. 

Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças. 

Entre eles, considero a enorme realidade. 

O presente é tão grande, não nos afastemos. 

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas”. 

 

(Carlos Drummond de Andrade)  
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O tema dos espaços públicos residuais nas cidades revelou que a atuação tradicional dos 

arquitetos e urbanistas tem se mostrado ineficiente. Em primeira instância, a própria existência desses 

espaços reflete uma lacuna projetual inserida na produção atual – produção esta que visa prever a 

dinâmica urbana e garantir o máximo de controle sobre ela, e que tem como prioridade a imagem de 

desenvolvimento econômico da cidade. Uma vez já construídos, esses locais não contêm nenhum 

atrativo ou estrutura que possibilite a permanência dos seus usuários, apresentando-se inóspitos à vida 

pública e compondo, assim, um conjunto de terrenos públicos subutilizados na urbe. 

Ressalva-se que esta realidade está inserida em uma crise maior do espaço público na 

contemporaneidade, onde há, de maneira geral, uma distorção do sentido desse espaço enquanto o lugar 

do convívio comum. Diante do surgimento de novos equipamentos privados ou semi-públicos como 

shoppings centers e condomínios fechados, altera-se a maneira como o usuário da cidade se relaciona 

com o espaço público, abafando as contradições e diferenças que toda cidade, enquanto um ente 

complexo, abriga. Soma-se a isso a forte influência midiática que associa os espaços urbanos à violência 

e à insegurança, o que faz com que os habitantes das cidades procurem cada vez mais usufruírem dos 

espaços pseudo-públicos ao invés dos públicos.  

No entanto, há particularidades referentes aos espaços residuais que, por serem áreas 

indefinidas, são passíveis de inúmeros tipos de vivências e ocupações não previstas, abrindo também a 

oportunidade para um espaço de resistência. Tratam-se de soluções criativas que vêm sendo implantadas 

fora dos usuais processos formais da prática do arquiteto-urbanista e que são largamente 

desconsideradas dentro da disciplina. São inúmeras as subversões e ressignificações cultivadas pelos 

usuários, ainda mais com a utilização das redes sociais que possibilitam a divulgação e a visibilidade 

instantâneas para essas apropriações nos espaços residuais, nos quais se reconhece principalmente a 

presença de ativistas sociais, grupos ou coletivos artísticos e grupos sociais marginalizados.  

Por conta dessas particularidades, não é suficiente que o arquiteto-urbanista proponha uma 

reformulação tradicional nesses espaços existentes pois, a partir do declínio do sujeito iluminista com a 

ascensão da pós-modernidade, surgem novas identidades subjetivas e plurais pertencentes aos usuários 

urbanos. Diante da cidade construída através dos moldes do capital, com seus espaços públicos cada vez 

mais neutralizados em nome do progresso, é exatamente nos espaços informais, esquecidos e residuais 

que a identidade do indivíduo pode enfim compartilhar de sua estranheza. Afinal, estes são locais 

renegados pela produção urbanística, como são renegados também os “náufragos da competitividade 

mundial” (ARANTES, 1998, p.132), os habitantes de um contexto onde se alardeia a exclusão, a pobreza 

e a falta de moradia.  

 Entretanto, desconsiderando tal fator, a arquitetura ainda atua de modo determinista, 

inserindo forma em espaços amorfos, agindo de modo a organizar, limpar, limitar, definir o espaço 

indefinido, o que acaba promovendo transformações radicais nesses espaços, de modo a extinguir suas 
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especificidades e inserindo-os no resto da urbe homogeneizada. A partir disso, este trabalho buscou 

analisar as ações comunitárias, artísticas, informais, espontâneas e temporárias que ocorrem nos espaços 

residuais. 

Nesse sentido, a partir das entrevistas realizadas com os envolvidos nas ocupações, 

constatou-se a insatisfação para com os rumos do desenvolvimento da cidade e implantação de um poder 

de resistência, que reivindica os interesses da população. A busca desses ativismos converge para uma 

vida mais comunitária, cujo direito à cultura e à cidade deve ser democratizado e o espaço público deve 

ser retomado como um lugar de encontro e sociabilização. 

 A presença da arte nessas experiências é um fator essencial para a renovação de significado 

dos espaços abordados, já que “a arte ensina justamente a desaprender os princípios das obviedades que 

são atribuídas aos objetos, às coisas” (CANTON, 2009, p. 13). Para os usuários urbanos, o ato de 

vivenciar um espaço residual através de uma experiência estética desloca e inverte o sentido desse 

espaço, uma vez que instaura uma nova maneira de interpretá-lo e utilizá-lo. Dessa perspectiva, a 

população também passa a reafirmar o seu papel ativo diante da produção da cidade, já que, mesmo que 

não modifique diretamente a substância física de um sistema urbano, o usuário estaria apto a reinventar 

e criar novos sentidos para esse espaço.  

A partir de tal acepção, as manifestações artísticas inseridas em espaços residuais atuam 

como intermediadoras dessas relações de reapropriação entre usuário-espaço. Mesmo que sejam 

efetivadas temporariamente, as intervenções inauguram possibilidades de reinterpretação para esses 

espaços a partir da instauração de uma vivência singular do habitante da cidade, nunca antes associada 

às formas e dimensões de certo espaço urbano.  

Dentre os espaços residuais que abrigaram intervenções artísticas na cidade de Aracaju, o 

baixio do viaduto do D.I.A. destacou-se pela quantidade de intervenções artísticas realizadas naquele 

espaço desde que o Sarau Debaixo apropriou-se dele. Foi o caso do I Festival Catraca Livre, do Arraiá 

das Minas, do Baile das Bruxas, da Semana de Visibilidade Trans, do próprio Clandestino e também da 

Batalha do Octógono. De um local inóspito à sociabilização, o baixio do viaduto tornou-se um espaço 

capaz de acolher diferentes intervenções. Parte disso decorre da localização do viaduto, que está em uma 

área com bastante fluxo de pessoas, com fácil acesso através do transporte público e ao lado de um 

importante equipamento cultural da cidade, o Teatro Tobias Barreto, além de ser um grande espaço 

público sem barreiras e coberto. No entanto, mesmo com a localização privilegiada do local, o viaduto 

inaugurado em 2008 nunca tinha sido palco dessas movimentações, o que reafirma o fato de que essa 

nova configuração do viaduto teve como fator essencial a intervenção feita pelo Sarau Debaixo quando 

este passou a utilizar o espaço todos os meses durante pouco mais de dois anos. 
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A própria Batalha do Octógono foi uma iniciativa arquitetada desde o princípio com o 

intuito de reverberar a ocupação do viaduto do D.I.A., perpetuando o uso desse espaço enquanto ponto 

de cultura e arte de Aracaju. Apesar de o evento ter atuado em bem menos tempo do que o Sarau, sua 

ação intensificou o novo sentido dado a um espaço que anteriormente não era apropriado pela população. 

No caso da Batalha, o evento forneceu também um impulso para que novas intervenções acontecessem 

no espaço público, principalmente voltadas para a vertente do rap, dentre as quais foram citadas a 

Batalha dos Cajueiros, a Batalha da Barra e a Batalha do Conhecimento no Sarau da Feira, em São 

Cristóvão. 

A situação do Som de Calçada, por sua vez, trata-se de um caso diferente. No 

estacionamento e calçada da Orla de Atalaia onde ocorre o evento, não há registros de que outras 

intervenções artísticas tenham acontecido. No entanto, o Som existe reincidentemente há cinco anos, 

duração em que impreterivelmente todos os finais de semana os músicos e ouvintes ocupam a região. O 

espaço está bastante atrelado à essa intervenção musical e em todas as noites de domingo as pessoas 

começam a aglomerar-se naquele local à espera da festividade, seja para participar do palco aberto, seja 

como expectador.  

O evento possui, assim, uma estrutura organizacional muito mais fluida: ele não é 

coordenado por um coletivo, e sim por um grupo de amigos que vai sendo alterado e reciclado ao longo 

do tempo. Dos membros que fundaram o Som, apenas um permanece comparecendo ao evento, mas 

outras pessoas passaram a colaborar com a causa e o palco permanece aberto para que demais músicos 

que se identifiquem componham o evento, podendo contribuir de forma esporádica ou mesmo apoiar 

permanentemente a intervenção. Esse formato tende a facilitar com que o evento dure mais tempo, 

intervindo sistematicamente naquela região e ressignificando-a em um espaço de lazer e arte. 

Divergente a isso é a abordagem do Clandestino que, ao invés de ser fortemente atrelado a 

um local de atuação, tem um formato itinerante e busca realizar cada edição em um espaço público 

distinto. Nesse sentido, percebe-se que o Clandestino não possui fortemente a intenção de ressignificar 

o espaço residual, mas sim de encontrar locais ao longo da cidade e inaugurá-los enquanto possibilidades 

de ocupação artística. Em cada intervenção feita, a banda contribui para a propagação de sua filosofia 

do faça-você-mesmo em vários pontos da cidade e elucida potencialidades latentes presentes nos 

espaços urbanos, sejam eles praças abandonadas, vazios urbanos, parques ou baixios de viadutos. 

Ademais, é preciso pontuar que todas as intervenções abordadas são organizações efêmeras 

e espontâneas – no momento em que este trabalho é lido, algumas delas podem não mais estar sendo 

realizadas, ao passo em que muitas outras surgem dia após dia, fruto de pessoas que vivenciaram esses 

eventos e inspiraram-se neles para reafirmar o seu poder cidadão e atuar de forma direta na cidade. Esse 

foi o caso do Ensaio Aberto e de diversos saraus que passaram a ser realizados inclusive em cidades do 

interior de Sergipe, como o Sarau Debaixo da Caixa D’água em Lagarto, o Sarau do Coreto em Simão 
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Dias, Sarau do Calçadão em Itabaiana, o Sarau de Fora em Tobias Barreto e o Sarau São Cristóvão, na 

cidade de São Cristóvão.  

Os depoimentos concedidos pelos expectadores das quatro intervenções verificadas 

realçam a importância dessas manifestações artísticas a fim de incentivar uma maior participação dos 

habitantes nos processos de ocupação e construção de cidade, e em especial a apropriação do espaço 

público como um lugar de permanência e convívio. É perceptível, mesmo através das fotografias 

apresentadas ao longo do trabalho, a dinamização desses locais com a presença de um público 

considerável nos eventos. Para os usuários, o envolvimento com a intervenção artística possibilitou uma 

aproximação entre eles e o espaço residual, criando novos significados para um local que anteriormente 

permanecia frio e irrelevante.  

Desse modo, ao atuarem nos espaços residuais os coletivos e grupos artísticos demonstram 

a capacidade de transformação que possuem na conjuntura urbana, sendo responsáveis por instaurar 

novas vivências nesses espaços a partir de experiências decorrentes de intervenções artísticas, mesmo 

que realizadas de modo temporário. Tal ressignificação ocorre a partir da construção de novas 

percepções dos habitantes da cidade em relação a esses locais, transformando-os de resíduos em 

‘lugares’ e recuperando o seu papel de espaço público em consonância com a busca de coletividade e 

vitalidade na urbe. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTAS SARAU DEBAIXO 

 

TAVARES, Júlia. Entrevista I. [jan. 2017]. Entrevistador: Mariane Cardoso de Santana. Aracaju, 2017. 

1 arquivo .mp3 (16 min). 

Entrevista com Júlia Tavares, integrante do Sarau Debaixo. 

Mariane: O que era o Sarau Debaixo, pra você? 

Júlia: O Sarau começou assim, como uma... Eu não sei, a primeira reunião do Sarau que a gente foi, eu 

lembro que a gente só pegou e começou a dar várias ideias do que poderia ser, assim, o que a gente 

achava que faltava em Aracaju, que a gente não via aqui, né. Na primeira reunião rolaram várias ideias. 

Na real, era pra gente juntar tudo que a gente produzia, assim, e colocar debaixo daquele viaduto. A 

primeira ideia era que tivesse música, poesia... como era realmente, né. 

M: Vocês já tinham um movimento onde faziam isso? 

J: Não. Na primeira reunião que eu fui, inclusive, eu não conhecia ninguém em Aracaju ainda. Tinha 

quase acabado de chegar aqui, assim, eu só conhecia o Smash, que foi quem me levou lá, e aí eu acabei 

conhecendo o Pedrão, Mariáh e Allan Jonnes nesse primeiro encontro. Foi mais ou menos isso, eu acho, 

tinham falado com o Smash porque, na época, ele era mais integrado a esse movimento de grafite e aí 

queriam colorir ali debaixo. A primeira ideia foi essa, também, dar um pouco de cor ao viaduto, porque 

era uma parte central da cidade que nunca tinha sido ocupada de verdade, as pessoas tinham medo de 

passar ali debaixo. Então o Sarau, na verdade, era uma coisa da gente trazer vida praquele espaço. 

M: Como é que se deu a escolha do local? Por que embaixo do viaduto do D.I.A.? 

J: Então, era isso, a escolha já veio quando eu fui pra primeira reunião, mas a escolha foi por causa disso, 

porque era um espaço que a gente via todos os dias, porque essa galera já ia pra UFS assim e passava 

por aquele viaduto todos os dias e tinha medo de passar ali por baixo. Também tinha a questão do teatro 

fechado ali na frente e a gente queria um espaço aberto, pra que quem pudesse aproveitar da cultura 

aproveitasse sem pagar nada, né. 

M: E aí vocês fizeram uma primeira intervenção lá, de grafite, e depois que surgiu o Sarau, como 

foi? 

J: Não, foi o Sarau junto com as intervenções de grafite. Tipo, a gente começou a fazer o Sarau e aí a 

gente chamou uma galera que a gente sabia que curtia grafite e foi uma coisa natural: a gente começou 

a fazer o Sarau e a galera começou a ocupar o espaço também do próprio jeito. 

M: E desde o início vocês planejavam fazer um Sarau todo mês? Como foi essa construção do 

Sarau?  
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J: É, desde o início a gente achou que seria massa fazer uma coisa mensal. 

M: Como é que vocês se organizavam? 

J: A gente fazia uma reunião semanal. Aí, por exemplo, tinha um sarau, aí a gente fazia essa reunião, 

fazia o feedback do primeiro sarau, e aí começava a já planejar o próximo e durante o mês a gente ia 

planejando, até o dia. 

M: Tinha a escolha dos temas... 

J: Depende, às vezes tinha tema, às vezes não, às vezes era só Sarau mesmo. Tipo, se era mês de Carnaval 

a gente fazia uma coisinha mais voltada pro Carnaval, mas só se a gente sentia vontade. 

M: E vocês usavam muito as redes sociais? Pra divulgar, criar eventos no face? Qual que era o 

papel da rede social no Sarau? 

J: Quase só pela rede social que a gente divulgava. No boca-a-boca e na rede social. Foi importante, 

porque acho que a página do Sarau até hoje tem muitos seguidores. Até hoje o Sarau ainda existe, o 

coletivo. 

M: E muitos movimentos surgiram a partir do Sarau também. Como é que você vê essa 

repercussão que o Sarau Debaixo teve? 

J: Ah, é muito massa. Porque, por exemplo, o Sarau só parou de acontecer realmente quando o Ensaio 

Aberto começou, porque viram que era outra coisa que começou a fazer a cena aracajuana de cultura se 

movimentar também. Acho que o Ensaio Aberto foi bem importante. Foi importante pro Ensaio Aberto 

o Sarau, porque acho que foi daí que surgiu uma inspiração, mas foi importante pro Sarau também o 

Ensaio Aberto ter começado, porque o Sarau já não estava mais conseguindo dar conta, porque havia 

despesas que a gente não conseguia pagar. A gente não conseguia continuar no mesmo esquema que a 

gente tava indo, entendeu? E aí, o Ensaio Aberto vai lá e meio que consegue dar conta disso também, e 

o Sarau pode parar um pouco pra respirar e pensar no que está realmente fazendo e no que quer daqui 

adiante, nesse outro momento. 

M: Você faz parte do Ensaio Aberto também? 

J: Não. 

M: Ah, não é o mesmo pessoal que organiza? 

J: Não, não. 

M: Mas você vê como sendo um “produto” do que foi o Sarau Debaixo? 
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J: Não sei se eu diria um produto, assim. Acho que foi só uma influência mesmo, um empurrãozinho 

que o Sarau deu, sabe? Porque a gente sempre dizia que o Sarau era pra ser realmente isso, uma faísca, 

pra que outras pessoas pudessem ver que esse modelo é possível e tentassem também. 

M: Você falou também sobre essa questão do financeiro, como era difícil organizar as coisas. E eu 

queria saber se vocês tiveram algum apoio por parte do poder público, ou, se pelo contrário, vocês 

sofreram alguma repressão, como é que foi? 

J: Na verdade, a gente sempre teve muito medo de que a polícia chegasse lá, e isso não aconteceu por 

um bom tempo. Porque a gente nunca tentou nenhum tipo de edital e a gente nunca teve nenhum apoio 

do poder público não. Teve, depois, dois saraus em que a polícia chegou a ir lá e ameaçou tirar o som, 

e o som não era nosso né. Porque falaram que a vizinhança estava incomodada com o barulho, mas é 

meio estranho, porque só tem tipo uns quatro prédios... 

M: Mas a repercussão para o pessoal de lá, você acha que era mal visto o Sarau, ou vocês sempre 

se sentiram acolhidos? 

J: Ah, com certeza. Teve uma vez, por exemplo, que um cara, ele não sabia que eu fazia parte do sarau, 

eu tinha acabado de descer do ponto de ônibus e estava indo pra passar debaixo do viaduto, ele falou: 

“ei, não passe por aí não, que hoje tem um monte de maconheiro!” (risos). 

M: Nossa! Mas em compensação vinha gente de várias partes da cidade apoiar, né? 

J: Sim, sim... 

M: Era também um pouco disso, né, a diferença de pessoas, de etnias, de classe, tudo num lugar 

só, cria um conflito, né, naquele ponto?  

J: Sim, sim... Tinha muitas pessoas diferentes, realmente, que iam pro Sarau. De repente, você descobria 

que seus professores já estavam sabendo. E, de repente, você encontrava uns professores ali debaixo... 

(risos). 

M: Você acha que o sarau trazia um pouco de ressignificação praquele local, que era um viaduto 

praticamente inutilizado? 

J: Sim, com certeza, inclusive hoje em dia passar lá me dá uma certa nostalgia (risos), você ver que é 

abandonado de novo. Mas eu acho que hoje, inclusive, está tendo mais coisas lá debaixo, né. O baile 

das bruxas rolou lá, está tendo vários eventos que estão começando a continuar... 

M: O baile das bruxas foi o que? 

J: O Baile das Bruxas, se eu não me engano, foi o Coletivo de Mullheres de Aracaju que organizou, 

depois daquela marcha feminista que estava rolando em toda a América Latina, “Nenhuma a menos”, e 
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aí elas fizeram o Baile das Bruxas pra ser depois, como uma comemoração. Foi tipo um Sarau, mas foi 

mais uma festa mesmo.  

M: O que rolava? Música, poesia? 

J: Rolou tipo um “Sarauzão” assim, tinha DJ e rolou uma galera recitando poesia também. 

M: E qual é a maior importância que o Sarau Debaixo traz pra essa relação com a cidade? 

J: Pra cidade, eu acho que é essa possibilidade da gente poder ocupar e dizer que a cidade não é só esse 

modelo que está sendo construído de cidade: as casas com muros gigantes, te isolando do resto da cidade; 

os condomínios tendo tudo por dentro, condomínio já com academia, mercado, pra que você não precise 

sair. Existem coisas que você pode aproveitar fora da casa, né? E pra quem não tem casa, não existe 

nem possibilidade de pagar pra entrar num teatro, existem coisas que você pode aproveitar também sem 

precisar pagar. A gente faz cultura no dia-a-dia e não tem ninguém percebendo isso porque as pessoas 

estão cada vez mais enclausuradas, como se precisassem ter medo. E as pessoas têm medo de passar por 

baixo daquele viaduto. As pessoas de quem vocês têm medo também estão começando a produzir 

cultura, sabe? São pessoas também que sentem. E cultura é isso, ter algum local em que você consiga 

deixar escapar o que você sente no dia-a-dia e fazer cultura disso e fazer arte, no geral, disso. É isso, que 

as pessoas não tenham medo de passar pelos espaços públicos. Elas não precisam ter medo, é mostrar 

que aquele espaço é de todo mundo, é juntar todo mundo, como você disse que juntava. 

M: E a essência do Sarau Debaixo tinha esse teor político de tentar democratizar a arte, 

democratizar o espaço da cidade? 

J: Sim, sempre foi um pouco disso, porque também eram artistas que fizeram, né, e artistas que não 

tinham um outro local, uma outra possibilidade de mostrar arte deles, e aí a gente criou nosso próprio 

local pra poder mostrar o que a gente tava produzindo e pra que outros pudessem começar a mostrar 

também. 

M: Tinha algum movimento, algum evento em que vocês se inspiraram? Que vocês viam 

acontecendo em outras cidades e pensavam, “ah, vamos trazer isso pra Aracaju”? Porque o Sarau 

Debaixo foi praticamente um pioneiro em fazer isso aqui. 

J: Na verdade, Allan Jonnes era o que mais viajava nessa época, acho que talvez você pudesse perguntar 

isso pra ele, que ele vai saber te dizer muito mais, ele trouxe muitas referências, mas Pedrão também 

trouxe algumas. Allan Jonnes ia pra balada literária, nessa época, de lá ele já trazia os modelos de Slams, 

ele tinha participado de alguns concursos de mini-slams e tal... 

M: Acho que é isso (risos). Tem alguma curiosidade, algo importante que eu não perguntei, que 

você acha que deveria ser abordado?  
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J: Não... (risos). Era uma coisa massa, a gente saia de todas as reuniões muito feliz. Tinha esse aspecto 

de a gente ser bem unido e crescer nessa unidade, na amizade também. Isso foi bem importante, porque 

a gente estava levando aquilo mais porque a gente sentia necessário no nosso cotidiano do que tipo por 

trabalho e tal... 

M: Sim, porque vocês tinham que investir também, né, e não recebiam nada em troca? 

J: A gente tentava, vendendo os zines e a canelinha. Mas tipo, normalmente, o dinheiro só dava pra 

realmente pagar as coisas, nunca sobrava dinheiro pro mês seguinte, pra gente ficar um pouquinho mais 

“tá, não precisamos vender tanto dessa vez porque a gente vai conseguir pagar o som”, não! (risos). 
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JONNES, Allan. Entrevista II. [jan. 2017]. Entrevistador: Mariane Cardoso de Santana. Aracaju, 2017. 

1 arquivo .mp3 (01h25min). 

Entrevista com Allan Jonnes, integrante do Sarau Debaixo. 

Mariane: Como surgiu o Sarau Debaixo? 

Allan: Então, o Sarau Debaixo, ele nasceu de um contexto de que ele é meio também uma espécie de... 

Ele vem depois, como um efeito de um movimento de poesia que está acontecendo no Brasil e acontece 

desde a galera dos marginais da década de 70 que é o lance da poesia do corpo, da poesia não estar só 

no livro, estar sendo recitada em lugares. Em São Paulo, o movimento é bem específico, esse movimento 

nasce para mim, assim, que eu pego, ele nasce em um lugar chamado CEP 20000 que é um centro de 

experimentação de poesia lá do Rio de Janeiro, que nasce com o poeta Chacal e várias outras galeras, 

eles fizeram isso, só que era indoor. Lá ainda continua sendo indoor, já tem eu acho que 25 anos e ele 

acontece dentro de um espaço lá, inclusive agora eles têm o apoio da prefeitura, projeto de edital e essas 

coisas. Em São Paulo, o movimento de poesia acontece um pouco diferente, ele sai das academias, sai 

das livrarias, sai desses espaços de biblioteca e vai para os bares. E aí tem a Cooperifa, Sarau do Binho, 

que são todos saraus que acontecem em bares, a galera vai para os bares e tem toda essa movimentação. 

Mais uma vez, a poesia ocupando um outro espaço que não é o espaço convencional. E em alguns lugares 

eles aconteciam em praças, na rua, em vários lugares. Aí, qual é a ideia? Eu também tenho essa discussão 

de cidade, que é norteadora das coisas que eu faço, o que eu puder estar de fato vivenciando a cidade e 

percebendo ela e fazendo as coisas de modo a modificá-la de um jeito que não é isso do “Olha eu aqui 

todo-poderoso vou aqui mudar o curso das coisas”, entende? Não, mas eu pretendo, com a ação, ocupar 

esse espaço que é um espaço dos carros. O viaduto, ali onde é embaixo, que não tem nada de fato, é um 

estacionamento, que é um estacionamento que não funciona, que nunca funcionou. Eu não sei se você 

já ouviu falar alguma coisa sobre uma teoria chamada “Teoria dos não-lugares”, eu acho que é da 

arquitetura, inclusive, que é a teoria dos não-lugares. E o viaduto era um não-lugar, tá ligado? É um 

lugar da cidade onde as pessoas não passavam por ele, é como se tivesse absolutamente uma parede 

cinza naquilo e as pessoas não transitassem por ali nunca, fazendo isso e ocupando, você ressignifica 

aquele espaço antropologicamente. Você vai começando a dar a ele o que ele não tinha, que é memória. 

Tipo, o viaduto ele não tem memória porque ele não tem vivência ali dentro, não tem comunidade 

embaixo dele para criar memória e a cidade é lotada desses não-lugares, que são lugares possíveis, são 

lugares potenciais de fazer as coisas, mas onde não acontecem. E é um lugar que aqui pode ser igual a 

um viaduto que tem em Minas Gerais, que pode ser igual a um viaduto que tem em qualquer outro lugar 

do mundo, por isso também um não-lugar, porque um não-lugar pode ser um hotel, tá ligado? O hotel 

também é um não-lugar, se ele é igual em todos os lugares. O Mc Donald’s é um não-lugar, não existe 

Mc Donald’s sergipano. Ele é igual em todas as cidades do mundo: a mesma arquitetura, talvez uma ou 

outra diferença, mas o lance deles é aquele projeto de estrutura física que vai ser universal. Então, essa 
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é a ideia da ocupação do espaço público a priori, é transformar esses não lugares, esses lugares que 

absolutamente não têm uma história na perspectiva antropológica, eles não têm história nenhuma e tentar 

construir de alguma forma esse tipo de história, ressignificar. Talvez a gente tenha conseguido isso com 

o Sarau Debaixo, depois que a gente fez começaram a acontecer outras coisas ali debaixo daquele 

espaço. Talvez as pessoas tenham percebido, de fato, eu não preciso estar dentro de um teatro. Eu não 

tenho absolutamente nada contra quem faz as coisas dentro de um teatro, eu vou e assisto, é um lugar 

propício para apresentar teatro, do mesmo modo que tem um lugar propício para recitar poesias nas 

bibliotecas, nos púlpitos, como sempre teve e tal. Mas isso não significa que a gente precise também 

fazer só nesses lugares, a gente pode se deslocar e causaria esse estranhamento mesmo, porque um carro 

passando e pessoas ali de baixo tocando músicas é uma coisa “bizarra”, causa um certo espanto do ponto 

de vista da naturalização do seu olhar pela cidade. Se você está ali passando e tem um monte de carro, 

você não olha, é natural, se você está ali passando tem um monte de gente cantando, não é natural, então 

isso causa um espanto. 

M: Essa questão do estranhamento serve também para a pessoa parar e prestar atenção naquele 

espaço... 

A: E prestar atenção, exatamente. E as pessoas enxergarem aquele lugar, o que não acontece. As pessoas 

passam de carro olhando para... De repente, abre: “Opa, tem um lugar aqui que é um cercado, que de 

fato é um espaço onde as pessoas poderiam transitar, e poderiam estar lá bebendo, e poderiam estar lá 

manifestando”. E uma outra coisa que falta na cidade são espaços de comunidade mesmo, de você 

encontrar pessoas. As pessoas têm necessidade disso e aí você cria uma espécie de encruzilhada onde 

você leva uma pessoa lá que vai recitar poesia e tem outra pessoa lá que foi fazer o grafite e tem outra 

pessoa que foi filmar um evento, e essas pessoas se juntam e aí uma faz um grafite e a outra faz um 

documentário sobre o grafite com a poesia e essas coisas vão acontecendo. Esse tipo de encontro 

aconteceu para caralho, assim, da galera que foi fazer uma coisa encontrar uma outra pessoa que fazia 

uma outra coisa e começaram a trabalhar juntos nessa perspectiva, isso também é cidade, né, o lance de 

ser uma espécie de comunidade possível, onde as pessoas se encontram às vezes para conversar, para 

discutir coisas, a gente levou várias discussões e tal. Então, é isso, é um lugar que não era vivo, na minha 

perspectiva. É um lugar que não funcionava, não pulsava dentro da cidade, era um lugar frio e a partir 

dessa perspectiva que você ocupa esse lugar você abre ali uma espécie de buraco nele e inaugura ele, de 

algum modo. Ele não foi inaugurado no dia da inauguração do viaduto. 

M: Querendo ou não, é muito diferente de, por exemplo, se o Sarau Debaixo sempre tivesse 

acontecido em uma praça. 

A: É, exatamente, porque a praça também já é um lugar propício para isso. Ou então, acontecesse dentro 

de uma Casa de Cultura, que é o que acontece. Até os bares hoje já são mais lugares propícios, eu ainda 

sou a favor de fazer no bar. A gente fez uma roda esses dias que foi num bar lá do centro, chamado Bar 
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do Elenildo. Foi maravilhoso, uma roda de poesia que aconteceu no bar, que obviamente era um bar 

onde as pessoas iam só beber e de repente você chega também e você modifica o espaço inteiro, assim, 

os vizinhos assistindo da janela e interagindo, batendo palmas, mandando legal, assim, é uma outra 

viagem dentro da cidade, também, continua sendo, e no centro né, que o centro daqui, das capitais de 

Nordeste, eu acho que é um centro mais morto, assim. É que eu não conheço o centro de Alagoas, eu 

não posso dizer, mas é mais morto do que o centro de Recife, é mais morto do que o centro da Paraíba, 

Natal é meio parecido, mas está com um processo de levantar esse lance do centro já. Então, é isso, a 

gente precisa, mais uma vez, utilizar o centro e, agora, a Zona Norte, a Zona Leste... Existe aqui um 

projeto de praça que, eu não sei se você já ouviu falar, que são as Praças da Juventude. Eu acho que eles 

fizeram sete na cidade, não sei onde ficam as outras, mas tem uma que é no Augusto Franco. Pronto, lá 

tem púlpito, lá tem uma concha acústica, lá é o lugar que eles dizem assim: “olhem, podem vir, façam 

aqui, aqui é o lugar para vocês”. E aí, só regredindo um pouquinho, uma vez, eu acho que Déda era o 

governador, Lula era o presidente e Edvaldo era o prefeito, e nessa época, obviamente, que houve uma 

proximidade entre os movimentos sociais e o governo. Os movimentos sociais foram totalmente 

abraçados pelo governo e tal. E aí eu lembro de uma manifestação que teve no dia das mulheres que foi 

o seguinte: o governo pagou o ônibus, colocou banheiros químicos na praça, que era a Praça da Bandeira, 

fez uma cozinha lá improvisada para a galera e a ideia era que eles se manifestassem na praça, porque 

eles não podiam passar para a avenida e fechar o trânsito, entendeu? E que a manifestação deles 

ocorresse ali de uma forma totalmente teatral e inócua. Não tem sentido se manifestar dessa maneira, 

tipo, “venham, podem vir, mas ó, não atravessem aqui, porque aí já é transgredir demais, fiquem aqui 

na corda, na coleira”. Então, não me interessa, esse tipo de manifestação não me interessa assim. A gente 

está com várias outras ideias de começar a fazer em outros lugares agora. O Sarau Debaixo acabou, não 

acontece mais debaixo do viaduto, porque a gente percebeu que também tinha esgotado lugar, ali já não 

era mais aquele lugar novo, inaugural, a gente precisava avançar, entendeu? Tipo, lá já está pronto, é 

um lugar que agora, assim, tem alguma coisa nele que é aquilo que eu falei, tem alguma vivência nele 

que o tornou uma outra coisa para além de um viaduto e agora ele tem uma espécie de história, mesmo 

que seja bem curta, de algo que algum dia ocorreu ali e ressignificou ele, e agora vamos para outros 

lugares. Tem uma fábrica de mármore lá perto do DIA que está abandonada, inclusive é um lugar 

maravilhoso para fotografar e tal, tem os maquinários todos, ela não tem mais telhado em grande parte 

dela, o mato já cobriu a porra toda e muitas pedras de mármore, claro, muito entulho e tal. E a gente tá 

querendo fazer uma parada lá, só que é um estilo ir, intervir e ir embora. Não é ir, intervir e querer ficar 

e fazer um centro cultural... 

M: Mas vocês pensam em ter essa constância de todo mês ir lá e fazer, como era o Sarau?  

A: Não, não todo mês ir lá. Ir lá, fazer... Foi embora, pegou as coisas, juntou. Não veio polícia, ótimo, 

beleza. Se vier, a gente conversa: “não, vai acabar já”, entende? O enfrentamento também é esse, não 

adianta ficar “não, nós somos mais fortes que vocês, podem vir”, eles têm armas, eles batem com o 
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cacete, dói né (risos). Não tem sentido, a ideia você fazer de forma que você seja anônimo, faz, 

ressignificar o espaço e corre para outro lugar. E aí faz num outro lugar e aí para eles é muito pior, 

porque, por exemplo, no Sarau Debaixo eles já poderiam controlar se eles quisessem. A gente foi quase 

dois anos e meio, eles sabiam que toda terceira terça-feira do mês a gente ia estar lá, então eles podiam 

ir lá. Agora, a ideia é que se eles não sabem onde acontece o próximo ou se eles sabem com antecedência 

muito pequena, eles não podem fazer muita coisa, eles não podem controlar e a ideia é essa, que eles 

não controlem, que a gente faça para além deles. A gente não quer nenhuma espécie de confronto com 

eles, a gente quer fazer nossa porra, entendeu? Então a ideia é que se faça na fábrica, tem um outro 

espaço que agora está em reforma, que é a Leste, que é um negócio de trem, é o final de uma linha de 

trem. Aí tem uma praça ali na frente, a ideia era que a gente fizesse ali, naquele espaço, para ressignificar 

aquele lugar também. Por enquanto, são só ideias para a gente ter perna e ir lá fazer. 

M: É um pouco a roupagem do Clandestino também, não é, que eles fazem em lugares alternados? 

A: É! O clandestino eles têm esse lance de fazer em lugares alternados como tática e essa tática que a 

gente e o Ensaio Aberto não teve que possibilitou a eles uma organização para derrubar, por exemplo, 

o Ensaio Aberto. Eles basicamente derrubaram o Ensaio Aberto.  

M: O que foi que aconteceu? 

A: Aconteceu que o Ensaio Aberto estava acontecendo lá no Parque dos Cajueiros e vários eventos 

começaram a acontecer no Parque dos Cajueiros também, tipo o Blend, o Blend começou a fazer várias 

manifestações culturais ao modo do Ensino Aberto, de graça, sem catraca, sem pagar ingresso e tal. E 

aí as casas de show têm uma licença própria. O parque, ele tem um documento que é o documento de 

funcionamento do parque, como se ele regularizasse tudo que pudesse acontecer no parque. Eu não vou 

saber te dizer o nome disso, mas é um documento e o que eles indicaram é que o Blend não poderia mais 

ser casa de show, não poderia fazer show porque não era casa de show. Só que isso foi quando o Blend 

começou a fazer, que eles chegaram lá com o Ministério Público e tal. Mas antes, o próprio Ensaio 

Aberto já não poderia acontecer lá. Aconteceram histórias bizarras que eu não saberia te precisar, assim. 

Eu já ouvi, por exemplo, eles dizerem, por esse documento, o parque é um lugar onde as pessoas vão 

com as suas famílias. Que é uma ideia de família totalmente imbecil de que não pode, então, ter uma 

festa, porque a família não gosta de festa, entendeu? E aí começaram a querer que eles tivessem uma 

licença. Só que a gente não quer fazer com a licença. Eu não falo pelo Ensaio Aberto, claro. Eu não 

quero fazer com licença. Por que eu não quero fazer com licença? E não é só por uma coisa “ah, sou 

rebelde, não quero”. Não, é porque a licença ela dá à autoridade do Estado a possibilidade de cancelar 

o evento, como, tipo, eu peço a licença, peço o alvará para fazer, eles vão me dizer assim: mande também 

um documento para a polícia. Se você não tem o documento da polícia, você não pode fazer a festa ou 

você assina dizendo assim, pra polícia isso: “eu me responsabilizo por qualquer coisa que acontecer 

nesse evento, ponto”. Se a polícia disser para você que não pode ir no evento, você tem que se 
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responsabilizar. Já aconteceu casos em que a galera fez um negócio que era um forró, que acontecia 

numa rua, que acontece em junho lá no Centro, e que teve um assassinato! Tipo, teve um homicídio! E 

a pessoa se responsabiliza obrigatoriamente, se a polícia diz “eu não posso ir”, entendeu? Então a ideia 

é essa, eu não vou botar meu CPF num negócio desses, sabe? Ninguém do coletivo vai querer colocar a 

cabeça em jogo assim dessa maneira. Então, tentar legalizar a coisa, tentar enquadrar a coisa dentro do 

modelo do Estado é acabar com ela em pouquíssimo tempo, porque aí no dia que a polícia não puder eu 

vou “ah, galera, não vai dar não, porque a polícia não vai poder ir essa semana”, sabe? Não faz sentido 

nenhum. 

M: Então, vocês acabam preferindo também não vou buscar nenhum apoio financeiro por conta 

disso? 

A: É, a gente só não queria que eles atrapalhassem e inclusive eles atrapalham. A gente não queria que 

eles atrapalhassem, eles vão lá e atrapalham! A gente não está nem pedindo ajuda! A gente não está nem 

dizendo, “ei, ajudem a acontecer, me dê um dinheiro”, não! A gente sabe que é importante, a gente sabe 

que o Estado é provedor da cultura, do mesmo modo que ele é provedor do transporte, do mesmo modo 

que ele tem que ser provedor da Educação e tem que ter escola de graça, do mesmo modo que ele tem 

os outros deveres dele, ele é obrigado a prover a cultura também, eu sei disso, mas, por enquanto, nesse 

momento, eu não quero enquadrar esse tipo de manifestação dentro das estruturas do Estado. O que eu 

pretendo, e aí eu estou falando enquanto eu, artista, e eu, pessoa que cobra do Estado também que eles 

apoiem. O que eu pretendo deles é apenas: velho, traga a gente para fazer formação com a galera, traga 

gente para dar oficina para a galera, traga investimento para a pessoa poder pegar o dinheiro e fazer o 

disco dela, fazer o livro dela, o suporte que ela precisa, porque aí você barateia o custo da distribuição. 

Tenha esse tipo de atividade, mas deixe esses espaços de ocupação pública da cidade. Eles não podem 

enquadrar, na minha perspectiva, não é viável que eles enquadrem, porque isso acaba. Eu participei da 

Rua da Cultura, né, eu participei um tempão, quando eu entrei lá ele já era um ponto de cultura e ele já 

tinha conseguido coisa pra cacete. Mas eles começaram na rua, como manifestação cultural que 

aconteceu na frente do Teatro Atheneu. O que acontecia era que a galera não ia para os shows da galera 

daqui, nunca. Era bizarro, se você fazia um show, ninguém ia. Só que quando vinha alguma coisa no 

teatro de artista da Globo, a galera lotava o teatro. E aí, o que é que eles começaram a fazer: no dia que 

tinha peça de teatro que eles sabiam que ela ia lotar, com ator global, eles preparavam tudo para fazer a 

festa, para pegar a galera saindo, então eles tocavam lá e, tipo a galera estava saindo. E aí eles faziam 

um manifesto e festa ao mesmo tempo. Aí tinha uma moradora que era desembargadora ou promotora, 

essa desembargadora começou a encher o saco até que ela conseguiu acabar e falou “não vão fazer mais 

aqui”, aí eles mudaram e foram para o Centro, que é onde acontecia. Só que depois começou a ter uma 

estrutura enorme, com apoio do Estado, e a galera: “não, não é isso aí que eu quero”. E aí, teve Rua da 

Cultura que você gastava, para montar o palco, cerca de R$60.000 com estrutura, e velho, tinha três 

bêbados, dois mendigos, e sabe, os produtores eram mais do que as pessoas que estavam assistindo, as 
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bandas tocavam para ninguém e o dinheiro, que poderia ser utilizado para outra coisa, estava sendo gasto 

ali desnecessariamente. 

M: Acredito que você fazer na rua mesmo também tem essa questão de democratizar a arte, não 

é? 

A: É, com certeza, e tem o lance de as pessoas se sentirem mais próximas. Porque, infelizmente, as 

pessoas têm a ideia de que o Estado é uma outra coisa para além. Por exemplo, quando eu falo que eu 

não quero que o Estado se meta nessa minha porra, é porque é o lance de não enfiar num quadrado, 

assim. Mas o dinheiro do Estado é o meu dinheiro, não é o dinheiro dele que ele estaria me dando, 

porque ele é bom. É o dinheiro do meu imposto, eu já pago esse imposto, então eu tenho direito que esse 

imposto também seja revertido em Cultura. O que acontece é que esse dinheiro está sendo gasto de 

outras formas, tipo, o dinheiro da Cultura da FunCaju está sendo gasto de forma, na época que eu fui 

procurar, tinha uma época que ainda tinha o pré-caju aqui que a galera colocava grana para o camarote 

da prefeitura no pré-caju! Eles usavam o dinheiro da cultura, tá ligado? E eu quero que esse dinheiro 

seja gasto com a gente, não é que eu não quero aceitar o dinheiro do Estado, o dinheiro do Estado é meu, 

só que o problema é que eu não quero colocar dentro do quadradinho. E aí é um outro ponto que eu já 

te falei, talvez eles atuem de outra forma, não dessa forma dos espaços públicos. 

M: No início você falou um pouquinho sobre esses movimentos que influenciaram o Sarau 

Debaixo, eu queria que você falasse mais sobre isso, até mesmo os que você vivenciou, as 

referências que você trouxe para o Sarau Debaixo. 

A: Então, eu participei do lance da Rua da Cultura, conheci essa história inteira. Também peguei uma 

época em que teve uma manifestação que era o Beco, o Beco dos Cocos, que era lá no Centro. Tem um 

beco lá que é um beco muito famoso por conta da prostituição, lá atrás. Tem uma história nele, ele já 

não era um não-lugar, ele era um lugar inclusive carregado de histórias, um lugar fantástico que a galera 

foi lá e ressignificou mais uma vez, foi lá e “vamos fazer alguma coisa”, mas a carga dele, para sempre, 

estará acima de qualquer coisa que você tente intervir ali. Para as pessoas que conhecem a história dele, 

ele é um beco cheio de história. Então teve esse espaço. Eu viajei para São Paulo, passei um tempo em 

São Paulo e conheci o movimento dos Slams. Os slams são competições de poesia que, como as batalhas 

de rima, a maioria delas acontece na rua, ou em bares, ou em lugares alternativos também, outros 

acontecem em lugares propícios para isso, mas eles acontecem assim. Então eu participei dos Slams, 

peguei esse lance da manifestação e essa urgência pela manifestação acontecer na rua, a urgência de 

você parar de estar nos lugares que possivelmente iam legitimar você enquanto artista. Se você tem um 

quadro e ele está na sua casa, se você diz “olhe, tenho um quadro, ele está na minha casa”, ele é só um 

quadro que você desenhou e está na sua casa, ele não é para as pessoas todas uma obra de arte. Mas se 

você pega o mesmo quadro e você coloca ele dentro de um lugar que legitime ele, você é um grande 

artista a partir de agora, entendeu? Do mesmo jeito que o Duchamp botou lá o vaso sanitário, para dizer 
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essa coisa. Então, é isso, trazer para rua esse processo também de legitimar e dizer “a gente está fazendo 

também literatura, aqui nesse espaço, aqui também é um lugar possível de manifestar-se”. Quando a 

gente foi começar, eu e Pedrão, a gente conversou muito, e a gente acompanhou uma batalha que 

acontecia na pista de skate, que era uma batalha de rima na orla, a galera sentava ao redor da pista, ficava 

lá num lugar alto e começavam a rimar, toda quarta-feira, e a gente foi alguns dias e era algo que estava 

acontecendo na cidade, nessa época. Não tinha som, não tinha nada, mas as pessoas se reuniam, então a 

gente foi lá, visitou e foi massa. Mas, no mais, é isso, esse movimento de saída da literatura para os 

lugares não propícios, para além do livro, o lance da oralidade. Isso era feito, velho, o início da literatura 

é pela oralidade, eram as pessoas, os xamãs que cantavam, as pessoas que recitavam com a lira e tal. 

Então ela tem essa coisa do uso do corpo, que não tem no livro, às vezes, o livro está lá sozinho. Então 

eu juntei essas duas coisas assim, e obviamente era um lugar que a gente queria. A primeira coisa que a 

gente pensou foi: vamos fazer na rua. E lembrar também que era junho de 2013, onde estava tendo todas 

as manifestações. O Sarau aconteceu em setembro, entendeu? O viaduto do D.I.A. também é um espaço 

onde a gente, há pouco tempo, tinha transitado de forma a queimar os ônibus, a fazer os atos, então tem 

essa relação também. Estava tudo no mesmo pensamento, e a ação, as coisas acontecendo, até que a 

gente foi caminhando para isso. O nome Sarau Debaixo quer dizer estritamente, ele quer ser relacionado 

com o espaço físico, é tipo Debaixo é debaixo mesmo, sabe? Tem a ver com o espaço físico de onde a 

gente estava localizado dentro da cidade, que era debaixo de um viaduto. Era isso que a gente estava 

procurando naquele momento: cidade, parede, concreto, carro passando e a gente aqui debaixo disso, 

debaixo da pista, os carros e a gente envolvido aqui debaixo, aqui dentro, fazendo isso. Então, tem essa 

relação total com os espaços da cidade. 

M: Tinha um pouco a ver também por aquele ponto ser um ponto central da cidade? Vocês 

esperavam atrair quem estivesse passando ali? 

A: Não, com certeza! É uma encruzilhada, né, com carro passando. É um lugar onde tinha ônibus perto, 

do lado do teatro. E tinha ônibus pra galera ir, pra galera voltar, enfim, tem toda essa relação. E ser do 

lado do teatro era maravilhoso, por que é isso: Olha, aquele espaço ali, a gente não pode ocupar, porque 

a gente não tem R$1000 ou R$1500 para pagar a pauta. Então, se a gente quisesse fazer lá dentro, a 

gente não teria como, e mesmo assim a gente não queria. A gente pode fazer aqui fora e vai ser melhor 

se a gente fizer aqui fora. Imagine o Sarau Debaixo dentro do teatro, não ia ter nada a ver com nada. 

Então essas coisas foram, ao mesmo tempo, confluindo, e a gente pensando e ao mesmo tempo fazendo. 

Aí a gente vai começando a também criar narrativa sobre isso, sabe? Vai fazendo e vai criando essas 

narrativas também, percebendo o que é o movimento. E outra coisa, para mim sempre foi nômade, 

sempre foi “vai acabar”, sempre foi perene. Não é para ficar 10 anos ali debaixo. Não faz sentido, é uma 

coisa que, como todas as outras coisas, são andantes, vão se dissipando, vão acabando, o movimento da 

cidade também é esse. 
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M: É engraçada a posição da arquitetura nisso, justamente por ser uma coisa temporária, sabe? 

Por que, como é que essa ação pode transformar em outro espaço se hoje está tendo, mas, amanhã 

de manhã, o espaço vai estar a mesma coisa? Mas é realmente isso que você falou, a questão da 

memória e de como esse espaço vai se construindo no imaginário da população. 

A: Exatamente, é basicamente isso! Ele começa a ter uma história que ele não tinha. História é pessoas 

confluindo, conversando ali, começaram a recitar ali naquele espaço, tinham coisas em casa que pela 

primeira vez fizeram, e começaram a aprender a fazer zine ali, então de alguma maneira aquilo está 

envolvido ali, sabe? Depois do Sarau Debaixo, por exemplo, começou a acontecer um sarau que 

chamava Sarau Debaixo da Caixa d’água, em Lagarto, que depois virou só Sarau da Caixa D'água, 

porque o nome era gigante, e a galera foi para o sarau antes, claro, eles disseram isso. E isso é foda, 

assim! Era o que a gente mais pensava, “galera, a gente não é herói de porra nenhuma, vamos fazer 

nossas coisas e depois cada um vai fazer suas coisas da sua vida”. Eu saí do coletivo antes, porque eu 

queria fazer outra coisa. Eu saí do coletivo, para mim aquilo já tinha encerrado, aquela etapa já tinha 

enterrado. Eu falei “agora, vou fazer essa outra coisa” e aí fui fazer outra coisa, mas a ideia é essa. 

Depois começou a rolar um sarau em Simão Dias, que acontece num coreto, depois começou a rolar em 

Tobias Barreto, depois começou... Em Itabaiana já tem um, em São Cristóvão tem um, Ensaio Aberto, 

Som de Calçada, sabe? Começou a acontecer várias coisas. 

M: Tudo isso teve a sementinha do Sarau Debaixo. 

A: Que teve a sementinha do Beco, que teve a sementinha da Rua da Cultura, que teve a sementinha do 

Chama, que é um projeto que o Alex Santana estava presente, que teve a sementinha do Clandestino, 

que, por sua vez, teve a sementinha de um projeto que não tinha nome e que acontecia do mesmo modo 

do Clandestino nos anos 80 aqui em Aracaju, que é da Karne Krua. Eles faziam um show no meio da 

rua, sem avisar a ninguém, avisava no dia. A galera ia pro show, pronto, acabava o show, eles retiravam 

as coisas e iam embora. Isso acontece, ó... De certo modo eu acredito nisso, do Sarau ter disparado 

algumas coisas, mas eu fui disparado lá atrás e as outras pessoas foram, obviamente, disparadas. E o que 

eu penso é que não tem volta, não tem como “ah, amanhã acabou, pronto, encerrou ali”, aquilo é acúmulo 

histórico. Alguma coisa aconteceu na cabeça daquela pessoa que foi tentar fazer em outro lugar um 

Ensaio Aberto e alguém foi pro Ensaio Aberto e alguma coisa aconteceu na cabeça dela, e ela vai sentar 

fazer num outro lugar, então sempre tem acúmulo histórico. Aí você diz: “ah, o Sarau Debaixo acabou, 

então acabou”, “ah, o Clandestino acabou, o cara dos anos 80 parou de fazer e aí parou”. Não, quantos 

anos tem, 30 anos reverberando? Isso é reverberação, é óbvio que o Clandestino está totalmente 

envolvido e você pensa que acabou, pronto, que está morto já. Não está morto! Talvez as pessoas 

esqueçam, daqui a 30 anos, do que aconteceu no Sarau Debaixo, mas possivelmente isso ainda vai estar 

reverberando de alguma forma, como as pessoas não sabem o que aconteceu nos anos 80, com a Karne 

Krua, mas isso está reverberado até hoje. Assim, você não acaba quase nunca, aquilo é só acúmulo 
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histórico, não tem volta uma vez feito. E as pessoas modificam a cidade a todo tempo, a todo tempo as 

pessoas estão modificando a cidade, seja produzido o lixo delas ou seja colocando uma coisa grudada 

na parede, ou seja fazendo as duas coisas, que a gente não tem como não produzir lixo, mas aí você é 

capaz, você tem essa possibilidade, óbvio que você tem essa possibilidade. Então, é isso que acontece 

com pessoas em todos os lugares do mundo, existe uma força na cabeça das pessoas e uma vontade de 

fazer as coisas, que em todos os países do mundo tem alguém fazendo alguma coisa na rua. E isso vem 

ó, da Grécia, da África, vem dos Xamãs... 

M: É algo natural do ser humano? Talvez a arquitetura tenha muito a prepotência de tentar 

colocar regras? Por exemplo, a calçada, você que é pedestre tem que andar por aqui, e aí quando 

você anda fora da calçada você já está ressignificando o lugar onde você pisa. 

A: É, o lance dos carros e bicicletas... Beleza, os caras acham que eles são os donos da rua e se uma 

bicicleta está andando no meio da via eles xingam, como se aquele espaço cinza fosse o lugar deles. 

Qual foi, quem falou? Como é que você tem isso daí, quatro rodas e um bando de ferro, e você pode 

passar por aí e eu não posso, porque eu só tenho duas rodas, que lógica macabra é essa, de dizer que a 

cidade é dos carros? Por que é dos carros? Por que o espaço do viaduto é dos carros também, só para 

garagem? 

M: Que na verdade acaba nem sendo utilizado, né. E mesmo se fosse! 

A: Nem era, nem estavam usando! Era o cúmulo do lugar vazio, do lugar de nada. 

M: E sobre a receptividade da galera, o que você tem a falar? Por que, por um lado, tinha um 

pessoal que curtia muito, que apoiava muito, mas também tinha gente ali do bairro que falava 

algumas coisas... 

A: É, não, a polícia foi algumas vezes lá, né. Tem uma conversa que foi sendo repetida, que eu não sei 

se é verdade, mas do amigo de alguém que trabalhava no call center da polícia, e de que eles receberam 

várias e várias chamadas de notificação para acabar com um sarau na época. Uma vez, teve um cara que 

ele é maestro, inclusive. Eu esqueci o nome dele, mas eu lembro do rosto dele, eu conheço. E ele foi 

várias vezes lá no Sarau, ele morava no prédio da frente assim, ele foi várias vezes lá no Sarau, para 

reclamar do som, e assim, dez horas. Eu falava, “moço, a gente vai acabar umas onze e meia”. “Não, 

não pode”, sabe? Se você fosse com um medidor na casa dele, não ia dar a quantidade de decibéis. Ele 

estava ouvindo, porque também não tem condições. Óbvio que ele estava ouvindo, mas o som que a 

gente fazia debaixo, no Sarau, e o trânsito do lado, o barulho do trânsito de cinco e meia da tarde era 

bizarramente maior. O lance é que tem uma coisa política, moralista, de que as pessoas dizem “não pode 

ficar fumando maconha ali embaixo, não pode estar ouvindo esse tipo de música lá embaixo, não pode 

colocar funk uma hora dessa, não pode colocar rap”. Ele falou a palavra rap, e o pior é que quando ele 

falou eu peguei. Aí eu falei: é, já deslegitimou tudo. “Como assim vocês ficam colocando esse rap, essa 
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batida aí, eu não aguento lá de casa”. Quando ele falou isso eu falei “é, é outra história, então”. Não é 

só pessoa se divertindo, né. Porque era uma terça-feira, tem o lance do trabalho. Tem o lance de você 

dizer “caralho, que pessoas vagabundas, porque amanhã é quarta, é um dia normal de trabalho, se eles 

estão ali, eles não trabalham, então são vagabundos e estão atrapalhando o nosso descanso, que somos 

trabalhadores e temos o poder sobre as outras pessoas que não trabalham”. Porque o trabalhador, ele é 

o negociante, né, a pessoa que nega o ócio. Não-ócio é a pessoa do negócio, ele está o tempo todo 

trabalhando, então, por isso, eles fazem funcionar o mundo e por isso eles têm mais poder do que as 

pessoas que são vagabundas, que não trabalham. Então tem essa relação dos ocupantes da cidade 

também, quem são esses ocupantes, quem são esses desocupados? Quem são essas pessoas que têm 

tempo para ficar na terça-feira, onze e meia da noite aqui, ao invés de estar descansando para ir trabalhar 

no outro dia às sete horas da manhã? 

M: Existe também a estigma de ser um viaduto? Porque, quem é que vive debaixo do viaduto? É 

um sem-teto, um bandido, um drogado? 

A: Claro, exatamente! Por que essas pessoas não estão se manifestando no lugar certo? Por que essas 

pessoas não vão fazer o negócio delas na casa de show, um lugar propício para fazer o negócio delas? 

Aí tem uma outra questão que eu queria muito entrar: o Pré-caju. Ué, você, a pessoa que está dizendo 

que tem que fazer na rua, que tem que ser maravilhoso e que tudo tem que acontecer na rua, e que não 

é para fazer na casa de show, e você vem dizer que o Pré-caju tem que acabar? Porque o Pré-caju era 

uma festa privada que acontecia dentro da via que era pública. A rua era um lugar que poderia acontecer, 

mas ela tinha uma corda para separar as pessoas que pagavam, de estar dentro da pista, que é um espaço 

público, e elas tinham uma corda para separar as outras pessoas que não pagarem, para que elas não 

estivessem ali. Elas estavam lucrando milhões e milhões de reais para utilizar um espaço que é de uso 

comum e estavam colocando, por exemplo, os camarotes que elas vendiam a 500, 600 mil reais o aluguel 

para os cinco dias. E estando fodendo cada vez mais a ciclovia todas as vezes que eles tiravam, porque 

era uma estrutura de ferro que lascava a ciclovia todinha. E quem era que tinha que consertar? O Estado. 

A gente, o dinheiro era nosso para consertar! Entende a diferença? Então, beleza, quer fazer no espaço 

público, vamos fazer um espaço público, faz sua festa, mas não vende nada! Quer fazer na rua? Faz na 

rua sem cobrar ingresso. Porque senão é pior. É pior que ele faça na rua, entendeu? A ideia não é “ah, é 

ótimo porque faz na rua ou é péssimo porque faz na rua”, é o modo como você faz as coisas na rua. 

Ninguém é obrigado a não transitar por ali com a bicicleta durante os dias do evento, que era isso que 

acontecia. Eles impediam a ciclovia de funcionar normalmente quando tiravam a estrutura. 

M: Sim, tinha todo um impacto na cidade, não é? No funcionamento urbano e no cotidiano das 

pessoas. 

A: É, o trabalho dos cordeiros que recebiam 20 reais para ficar uma noite inteira trabalhando para 

aqueles caras, sabe? Segurando a corda para não deixar as pessoas que não pagaram entrar no lugar que 
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estava sendo pago. Todo tipo de relação, assim, é preciso pegar caso por caso. Então eu acredito que 

discutir o espaço público também é discutir de que forma ele está sendo utilizado, mesmo que seja uma 

festa, mesmo que seja uma celebração. Então, deixar essas coisas bem claras, porque eu já ouvi: “Ué, 

não tem que ser na rua?”. É, mas de que jeito? E uma outra coisa é que o espaço da rua também é um 

espaço de confronto. Eu tive várias questões no Sarau Debaixo porque, para além de ocupar a arquitetura 

da cidade, os não-lugares, para além de estar ali, nem tudo vai ser bonito o tempo inteiro, porque na rua 

tem todos os tipos de pessoas possíveis. E se você quer fazer na rua, você dá a cara para bater e você 

aguenta. Eu não estou falando para ninguém aceitar gente preconceituosa, não. Não estou falando para 

neguinho ouvir a coisa pesada e ficar calado não... 

M: Mas que vai ter, vai ter... 

A: É, po! Vai ter, óbvio. Ou então você faz um cercadinho e fica olhando na cara e dizendo “acho que 

você não vai poder entrar aqui”, “não, sai, sai, vem só os meus amigos para me aplaudir, eles sabem o 

que eu vou dizer, vão achar bonito e vão fazer Uhu!”, sabe? Se alguém chegar para dizer uma ideia que 

a gente considera errada, aí nego vai ser linchado, vaiado e vai perder a voz no microfone. Eu acho que 

ali, inclusive, é um espaço político, seja de confronto, seja de legitimar os pensamentos que a gente já 

tem, que é isso também que acontece. Estou lá, vou falar as coisas que as pessoas já sabem que eu vou 

falar, porque eu sou esse tipo de pessoa, então elas vão me aplaudir por isso. A outra pessoa que também 

aplaudiu também vai fazer uma coisa que é muito parecida, tipo a mesma ideia, então ela sabe que ela 

também vai ser aplaudida e fica naquela roda. Aí quando chega alguém para tirar as pessoas do eixo, 

esse alguém, às vezes, e isso que eu estou falando é uma contradição do Sarau Debaixo, porque eu já vi 

casos lá que, contra a minha vontade, porque era um coletivo e eu sou uma pessoa só, um cara chegou 

lá e mandou altas ideias toscas, bizarras, e a galera chegou e falou: acabou o sarau! Na minha concepção 

de ocupação do espaço público, isso está totalmente bizarro, porque aí você fica que nem o guri que vai 

jogar bola na rua, o time perde, aí você pega a bola e fala “agora ninguém vai jogar mais”. Para mim, 

isso é a mesma coisa. Eu considerei isso um absurdo, mas eu não tinha o poder de dizer “não, não vai 

acabar”. São essas as contradições que tem você fazer as coisas no meio da rua, não é só coisa bela. 

M: Eu acho que nem é tanto uma contradição, porque isso também ajuda no crescimento da 

pessoa como um artista, por você também ser questionado e estar lá no meio da rua, para ser 

julgado da forma como qualquer um pode julgar. 

A: É... O cara foi machista, no caso. E aí as meninas ficaram putas, mas não foram as meninas só que 

terminaram. As meninas tomaram a frente, que é outra coisa bizarra, e disseram: não, então agora pronto, 

acabou, para o som, vai todo mundo. Para mim, não faz sentido. Não faz nenhuma espécie de sentido. 

Ninguém é obrigado a escutar coisa machista e ficar calada. É a possibilidade do microfone aberto para 

você ir lá e destruir também, da mesma forma, porque isso é possível, porque você tem o poder de fazer 

isso também. Ou o espaço é só da gente, que tem esse tipo de pensamento, ou o espaço é de todo mundo. 
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Se esse cara vai lá, fala, e não ouve e todo mundo acha que está certo, está errado também. Mas se ele 

vai lá, fala, e a galera acaba, está errado também, entende? Na minha concepção de ocupar a cidade é 

lidar com as pessoas que estão na cidade, que são, inclusive, as donas mais antigas. A gente viveu nas 

nossas casas, nos nossos quintais, o tempo inteiro. Aí cresceu, aí achou legal ocupar a rua e encontra um 

cara que morava na rua há bilhões de tempos, que anda na cidade há bilhões de tempos e vai dizer “não, 

você está errado, o seu modo de pensar está errado”. Se eu fosse esse cara, “velho, você chegou agora, 

esse lugar é meu, é mais meu do que seu, sabe? Qual é a sua?”. Fui criado num condomínio, bebendo 

danone, aí chega uma hora dessa e vem dizer que é o ocupador da rua e que vai botar regra, regra moral? 

É isso. 

M: Mas acredito que vocês fazerem na rua também gera uma possibilidade diálogo muito boa, 

traz até uma conscientização para quem nunca teve contato com isso, para quem nunca teve acesso 

à educação, acesso à boa literatura... 

A: É, é isso, a político é isso, claro! Não, e o pior... As pessoas odeiam literatura porque elas aprenderam 

na escola a história da literatura, que, de fato, é um saco se você começa a aprender por isso. Mas todos 

os saraus e toda essa relação da poesia marginal aproxima as pessoas da literatura. Eu não estou falando 

que é o melhor tipo de literatura do mundo, eu não leio só isso, eu não ouço só isso. Tem outras leituras 

que são bem diferentes, inclusive de gente velha, de gente de biblioteca, de gente de academia também, 

é importante pra cacete. Só que é isso, o primeiro contato que as pessoas têm é com esse tipo de 

literatura e, se elas têm esse primeiro contato com esse tipo de literatura, é capaz de que elas se 

interessem, pelo menos. E comecem a procurar mais coisas e vá formando o próprio caminho que é 

vasto. O caminho é vasto, de experimentar literatura, pode ser de diferentes formas. Então, eu acreditava 

também nisso, na possibilidade de acesso mesmo. A gente escreve e a gente fica reclamando: eu vou 

escrever, mas não tem leitores no Brasil. Velho, vai atrás! Todas as coisas de literatura que eu faço na 

minha vida eu tive que ir atrás da galera. Eu fui recitar nos lugares, as pessoas me conheceram, e aí elas 

me adicionaram e aí compraram meu livro. Eu fui ganhar leitor por leitor na unha, de puxar e dizer 

“olhe, eu faço isso”. Rola, as pessoas gostam, elas vão lá e elas acham que é legal e elas começam a ler 

as minhas coisas. É um pouco disso, a Internet teve também esse poder, embora ainda tenha um pouco 

de repercussão, mas eu acredito ainda que a forma viva, essa de uma pessoa fazendo na sua frente, é a 

mais adequada, do meu ponto de vista, de exercitar a literatura. Eu ainda acho isso. 

M: Eu queria inclusive ter pedido para você trazer seu livro, porque eu queria, mas eu esqueci. 

Você não trouxe não, né? 

A: Oh, poxa. Não trouxe. Poxa, massa. Mas aí, enfim, a gente pode ver outro dia, se você estiver por aí 

eu te entrego ou então mando para você, ou pelo correio 
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M: Massa! Já que você falou dessa questão das redes sociais e da internet, eu queria saber um 

pouquinho qual foi o papel disso no Sarau Debaixo, você acha que foi importante? Porque vocês 

divulgavam também, não é? 

A: É, com certeza. A gente tinha uma relação com a internet que era bem medieval, assim. A gente não 

usava bem o Facebook. Várias coisas, a gente não tinha ninguém para responder, organizar e tal. A gente 

não tinha programação, as pessoas procuravam, porque esse é o modelo, não é? O que vai ter de atração? 

Atração é um nome muito bom, porque: o que vai ter lá que atraia as pessoas? O que vai ter de atração, 

velho, é o sarau, o que rolar, a pessoa que chegar, como já chegaram a colocar um papel filme em volta 

de um poste e uma pilastra. Os “bichos” botaram o papel filme, eu fiquei olhando assim, “que porra é 

essa, velho?”. Botaram um papel filme, fizeram um painel no meio da rua e grafitaram. E a coisa ficou 

lá e a gente não sabia que eles iam chegar, entendeu? É isso que vai ter de atração. Então não tem. Aí o 

que a gente fazia era dizer: galera, hoje vai ter sim Sarau Debaixo, ou então hoje não vai ter Sarau 

Debaixo. Mas a gente fazia esse uso bem mais... A gente colocava os poemas também, de algumas 

pessoas que participavam e tal, a gente tinha o zine, né, falava coisas relacionadas ao zine, mas era mais 

nesse sentido. Papel importantíssimo, claro, aglutina pessoas. Se fosse para a gente entregar panfleto na 

rua para dizer que o Sarau ia acontecer, possivelmente não ia ter a mesma quantidade de gente, a mesma 

força. O alcance é muito maior, mas não no sentido da criação da coisa, mais no sentido utilitário mesmo 

da internet, de mostrar às pessoas o que vai acontecer. Talvez ela tenha auxiliado a gente desse modo 

mais utilitário do que criativo, de ação, ação direta. Talvez a ação direta esteja mesmo no fato de que a 

gente levava as coisas para fazer o Sarau Debaixo lá naquele espaço, mas não da utilização 

revolucionária da internet, era mais para divulgar. 

M: Deixe-me ver o que mais. A gente já conversou bem profundamente a maioria das coisas. É, 

você já falou um pouco sobre a intenção... Desde o início vocês tinham então essa intenção de fazer 

na rua? 

A: É, íamos fazer na rua mesmo. Eu participei de vários saraus aqui em Aracaju antes do Sarau Debaixo, 

eram ótimos, mas eram todos dentro do quintal de alguém, assim, era ótimo, levava livro, levava, sei lá, 

violão, a gente se encontrava...  

M: Por que o sarau original é assim, não é? 

A: É, com tapete, tal, tem esse sarau que tem que acontecer também, ninguém é obrigado também a 

estar toda hora nos lugares, na rua. Quer fazer em casa, chama os amigos, e aí, pode fazer? Pode fazer! 

Pode fazer onde quiser, entendeu? Agora, na rua não tinha. E esse não-ter é um impulso, sabe? Por que 

não tem? Porque as pessoas acham que também não é lugar, ou é preguiça, não sei, mas não tinha. E aí 

rolou essa vontade, a possibilidade de juntar pessoas. A gente juntou, a priori, quatro ou cinco pessoas, 

fez uma reunião lá debaixo, foi pra lá uma noite olhar o espaço, olhou onde podia ligar energia, achou 
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que não deveria ligar energia, deveria pegar um gerador, aí a gente foi fazer lá debaixo com o gerador e 

deu merda, deu uma merda total... 

M: Por que? 

A: Quatro e meia da tarde, o sarau estava marcado pra seis, quando a gente foi tentar ligar, o gerador era 

de dar corda, aí a gente puxando para dar corda, a corda saiu do trilho, a gente foi lá trocar, trouxe outro 

e esse outro estava com pouca gasolina e a gente não sabia, porque ele vem cheio, e aí acabou a gasolina 

no meio do sarau, a gente foi comprar gasolina e quando chegou botou a gasolina, quando foi ligar, ele 

não ligou, tá ligado: Aí fudeu, depois a gente tentou a possibilidade de ligar a energia lá e ficamos usando 

a energia de lá.  

M: E aí depois vocês ficaram ligando de lá mesmo? 

A: É, depois a gente deixou uma tomada lá, que a gente fez a instalação (risos). Colocou uma tomada lá 

e ficava ligando. Até que eles tiraram a tomada, a guarda municipal. 

M: Ah, eles arrancaram a instalação? 

A: A gente fez várias vezes, mas depois de um dia a guarda começou a tirar. E era cara a parada e eles 

iam lá e arrancavam. 

M: Rapaz, eu acho que é isso. Tem mais algum tópico que você acha que era fundamental ser 

abordado que a gente não entrou muito? 

A: Geralmente, e aí é um lance da contradição de fazer do não-lugar um lugar possível. É um problema, 

esse não-lugar não é um lugar obviamente propício praquilo e tal, e é uma coisa simples, por exemplo, 

ele não tem banheiro, e isso parece pouco, mas não é pouco. Isso era uma questão muito foda pra gente, 

porque os homens mijam nos não-lugares também, eles mijam na cidade inteira, mas as mulheres têm 

uma dificuldade maior com isso, porque o banheiro era uma parada que a gente discutia sempre. E isso 

eu falo como possibilidade de utilizar os espaços, mas tentar ao máximo conseguir adequá-los para que 

as coisas possam acontecer, lá era um lugar que ia criança, era inclusive um lugar acessível, mas tem 

vários lugares em que você quer fazer as coisas que não chega cadeira de rodas. É um problema? É um 

problema. A cidade não é para os cadeirantes também, do mesmo jeito que existem teorias de que a 

cidade não é para as mulheres, do mesmo jeito que existem teorias de que a cidade não é para os 

pedestres, não é para os ciclistas, tal. Mas pensar, de certo modo, que você também tem obrigações ali, 

é uma coisa para questionar sempre, assim. Beleza, eu quero fazer aqui, mas vai poder vir todo mundo, 

não vai poder vir todo mundo? Eu participei de um evento lá na Cidade de Deus agora, em novembro, 

e aí ia ser no alto do morro e os organizadores de uma hora pra outra falaram: velho, como é que a gente 

quer fazer um evento no alto do morro? Como é que a galera vai subir tipo, as galeras que não 

conseguem, que o joelho está quebrado, que não conseguem andar? A gente quer fazer um evento de 
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diversidade num lugar alto, lá em cima? Então isso também dá um start na nossa cabeça. A gente quer 

fazer, não é pra todo mundo? Mas de que modo é pra todo mundo, se as pessoas não conseguem chegar? 

O exemplo do banheiro é mais pra questionar um pouco isso assim, mais no sentido de fazer. Quem vai 

fazer e ter esse tipo de preocupação também, assim. Mas é uma questão também. 

M: Você acha que a arquitetura teria um pouco esse papel? Ou você acha que não?  

Com certeza, pô. A gente precisava muito de alguém para fazer um, eu não lembro o nome, mas era um 

banheirinho que era sustentável. E tem uma galera que faz esse tipo de construção, tá ligado? E a gente 

sentia muito a necessidade, e percebeu que não existe banheiro na rua! Existem lugares específicos, 

assim. Mas tipo, você está caminhando na rua, a rua não é para pedestres, a rua é para você se 

movimentar de um lugar para o outro, não é para você viver nela, entendeu? De modo que ela é só um 

espaço para você passar mesmo. Então, não tem banheiro, porque todo mundo tem casa, no caso. Na 

cabeça deles, todo mundo tem que ter a sua própria casa com seu próprio banheiro, ou então você paga 

lá e vai no terminal, que é inabitável o banheiro. Mas não tem essa possibilidade de pedestre na rua, não 

tem banheiro em praça, então se você quiser, tem que voltar em casa e ir no banheiro. Que relação é 

essa, entendeu? Talvez a cidade não seja mesmo para as pessoas permanecerem na rua, ela é projetada 

para as pessoas passarem pela rua, a rua como um lugar que não é uma casa, é um espaço que vai de um 

lugar para outro lugar, é um espaço de caminhar, é um espaço de você se locomover, talvez, ainda que 

seja em ruim de locomover na rua, principalmente as pessoas que precisam de coisas específicas, ainda 

tem isso. Não é um lugar de permanência, não é. Fizeram agora uma praça, eu não vou lembrar onde é 

que foi, talvez eu procure na internet e te ache, uma praça imensa e sem bancos, sabe? Não era um lugar 

de permanecer, embora seja uma praça, que é um lugar propício para as pessoas ficarem sentadas, não 

tinha banca. Qual é a dessas pessoas? Do mesmo modo que aquele escroto lá de BH fez o negócio 

pontiagudo pra galera não deitar, anti-mendigo, debaixo do viaduto. Então a cidade, a todo tempo, ela 

expulsa você da existência dela. Às vezes, as pessoas não sentem o clima da própria cidade. Eu posso 

explicar: as pessoas saem de casa e elas têm um ar-condicionado. Acabaram de dormir e têm ar-

condicionado na casa delas, aí elas vão para um elevador onde tem ar-condicionado depois que elas 

tomam café e tal, aí elas entram na garagem que tem ar-condicionado, entra no carro que tem ar-

condicionado, ela entra na indústria, empresa dela, sobe no elevador com ar-condicionado, vai pra sala 

com ar-condicionado e volta pra casa da mesma maneira, tá ligado? De fato, é um lugar para você passar 

e com o carro, sem ter que lidar com aquilo. Um lugar frio, cru e que não é para ser vivenciado. 

M: E é complicado, porque cada vez mais as pessoas vão se esquecendo de usar esse espaço público 

e aí vai gerando mais insegurança. Porque quanto mais gente ocupa a rua, menos propício para 

acontecer alguma coisa ali. 

A: Exato, você chegou num ponto que é crucial. Toda vez que eu chegava para alguém, “velho, vamos 

fazer um negócio lá no Centro?”, “não, o Centro é perigoso”. O Centro é perigoso porque ele é vazio! 
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É óbvio que se tiver muita gente lá, o Centro vai deixar de ser perigoso. É uma lógica, não é “não vou 

porque é perigoso”, a lógica é ir! Não é expulsar a galera considerada perigosa de lá, né, é tentar de 

alguma forma estar ali com eles e tentar fazer essa mediação, não é chegar lá e higienizar o espaço e 

dizer “agora que não tem craqueiro, é um espaço superseguro”, porque não é assim. Mas a ideia é isso, 

não é “não ir porque o Centro é perigoso”, é ir de qualquer forma, ir e lá a gente vai arrumando forma 

dele ser ocupado, e lugares ocupados não são perigosos tão quanto os lugares desocupados, no nosso 

caso. 

M: Pelo menos o que penso é um pouco isso o que falha na abordagem atual da arquitetura, sabe? 

Porque é muito difícil você encontrar um projeto de revitalização de um centro que não tenha 

expulsado todas as pessoas que estão ali, sabe? 

A: Exatamente, higienizado, no caso. Torná-lo agradável aos olhos, limpo. E aí já não serve pra nada, 

né, porque o centro morre, porque ele é isso, inclusive, o centro é essa profusão de gente, de gente 

perdida, esquecida, de gente que mora na rua mesmo e tem lá quantidade maior de pessoas de dia, 

consegue comer lá e fazer as coisas lá. São os moradores verdadeiros, né, se você quer só fazer um 

centrinho de mentira, você vai lá e tira essa galera e bota algumas luzes, sei lá, uns negócios pra tirar 

foto. 

M: E aquilo ali sempre vai continuar em algum outro lugar, né, não vai ter resolvido nada, só vai 

ter escondido. 

A: Inclusive essa é a história de ocupação do Brasil e de Sergipe, tirar a galera do Centro, os cortiços, 

desocupar os cortiços para fazer outras coisas e a galera cada vez mais indo pro lado, pro lado, pro lado... 

Até que as periferias viram grandes centros à medida que a cidade avança. Eu fui na Cidade de Deus 

também, mas eu fui no morro do Vidigal. Paguei 15 reais numa caipirinha, sabe? Virou um lugar de 

inglês bater foto. Altos hotéis caríssimos, hostel né? Modelo favela style, mas caríssimo, um lugar 

dificílimo de você viver e velho, qual é? É isso o que acontece mesmo, não estou surpreso não, sei que 

é isso que acontece, mas porra, meio bizarro. No mais, é isso, se tiver mais perguntas... É massa 

conversar sobre isso porque eu também vou pensando sobre isso. 

M: Não, eu também, faço as perguntas, mas aí quando a gente começa a conversar, vai sendo 

respondido durante a conversa. Eu acabo não perguntando nada, mas você já respondeu tudo 

(risos). 

A: É, e qualquer coisa que ficar faltando mande lá no face pra desenvolver. 
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BOMBA, Pedro. Entrevista III. [fev. 2017]. Entrevistador: Mariane Cardoso de Santana. Aracaju, 

2017. 1 arquivo .mp3 (01h01min). 

Entrevista com Pedro Bomba, integrante do Sarau Debaixo. 

Mariane: Queria que você começasse falando um pouquinho de como foi que surgiu o Sarau 

Debaixo. 

Pedro: Certo. Então, o Sarau Debaixo surgiu em setembro de 2013, foi o primeiro sarau que a gente fez. 

Mas, na verdade, surgiu de um encontro que eu tive com o poeta Allan Jonnes. Allan Jones já trabalhava 

com a poesia, ele veio do teatro, já trabalhava com a poesia, com literatura. E aí ele já estava percorrendo 

alguns saraus, indo para vários outros lugares, conhecendo saraus e tal, e quando ele voltava ele me 

falava muito: Pedrinho, pô, que massa, tá rolando um sarau, tá rolando umas coisas massas, 

interessantes, vamos fazer um aqui? Aí quando foi no dia primeiro de maio, que é feriado do dia do 

trabalhador, a gente foi para um sarau lá em Salvador, chamado Sarau Bem Black, que, na época, quem 

organizava era Nelson Maca, que é um poeta de lá, que recebeu a gente e tudo mais. Foi a primeira vez 

que a gente recitou poesia juntos, eu e Allan Jonnes. E aí quando a gente voltou de lá, a gente voltou 

pilhado para fazer um sarau, para organizar um sarau. E aí foi quando a gente começou a se perguntar 

como é que seria, onde é que seria esse sarau, com que frequência esse sarau iria ser, qual o dia da 

semana, como é que ele ia funcionar e principalmente o lugar, assim, foi a grande questão que a gente 

teve, qual o lugar em que a gente iria fazer. E aí foi quando... isso foi em 2013, isso foi em maio, quando 

foi em junho de 2013, teve aquele processo das jornadas de junho, várias movimentações. E grande parte 

das manifestações terminavam ali debaixo do viaduto do D.I.A., do terminal D.I.A. E ali foi também o 

espaço onde teve alguns confrontos com a polícia, então esses confrontos, e a finalização dos atos, e os 

próprios atos serviram pra gente se conhecer. Então muitas das pessoas do Sarau, que vieram a fazer 

parte do Sarau, a gente se conheceu nessas manifestações. E também pelo fato dos atos acontecerem, a 

gente também conheceu aquele espaço, que antes era um espaço que só passava, assim, você só passa 

de ônibus, ou de carro, ou de bicicleta... Sempre com algum transporte, você nunca para, você nunca 

passa a pé porque também era muito escuro, né. Ainda é escuro, mas era muito escuro e tudo mais. Então 

a gente teve a possibilidade de, com as manifestações ali, pelo fato de que a gente não tinha carro, a 

gente ficava ali debaixo do viaduto, entendeu? Foi ali o momento em que a gente conheceu aquele 

espaço, e aí foi todo esse processo que a gente já vinha querendo fazer sarau e tudo mais, e aí foi quando 

Allan Jonnes falou “velho, vamos fazer no viaduto do D.I.A, lá é um espaço massa, lá é um espaço do 

lado do terminal de ônibus, de um dos principais terminais de ônibus da cidade, do lado de um teatro, 

de um dos principais teatros da cidade, do lado de um mercadinho e do outro lado é um grande terreno 

que vai ser a Igreja Universal”. Então foi isso, assim. A gente começou a fazer, fizemos uma primeira 

reunião. Na primeira reunião, éramos cinco pessoas: eu, Allan Jonnes, Smash, Júlia, Mariáh e outra 

menina, seis. Foi a primeira reunião, foi quando a gente decidiu “vamos fazer, vai ser tal dia... 17 de 
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setembro de 2013, vai ser nesse dia”. Aí a gente alugou um gerador e foi lá no espaço. A gente fez uma 

reunião lá, inclusive, na reunião que teve lá, antes de ter o Sarau, tiveram 12 pessoas e foram pessoas 

que estavam naquele momento, depois saíram, outras pessoas foram entrando e tal. E aí pronto, a gente 

fez o primeiro sarau, que foi com um gerador. E aí foi bem doido, porque acabou a gasolina do gerador 

no meio do Sarau, a gente comprou gasolina, foi botar e eu botei e derramei gasolina no gerador, aí 

puxou a corda e torou a cora do gerador... Foi uma doideira, assim. Mas a gente não conseguiu ligar de 

novo os instrumentos, mas a gente tinha um pandeiro e com o pandeiro a gente conseguiu fazer uma 

roda de rima com os meninos do rap. E aí foi, foi indo. 

M: E desde o início, o fato de vocês estarem ocupando um espaço público que era inutilizado era 

um peso dentro do que vocês queriam fazer? Era uma intenção, vocês queriam passar alguma 

mensagem com isso? 

P: Era uma intenção, era uma intenção, com certeza. Talvez, com o passar do tempo, essa intenção ficou 

mais consciente, digamos assim, sabe? Talvez, no início, logo nos primeiros saraus, logo o que motivou 

mesmo foi a vontade de fazer literatura e de fazer isso com um espaço que possibilite o encontro das 

pessoas, sabe? Sem ter barreiras, que a própria cidade ela já foi impõe barreiras. Então a gente queria 

romper com essas barreiras, as barreiras que impossibilitam o encontro das pessoas. E a partir também 

da arte, da literatura, principalmente, da linguagem da literatura. Mas a gente tinha a intenção, claro. A 

gente escolheu fazer o sarau debaixo do viaduto porque a gente sabia muito bem porque a gente não 

queria fazer um sarau no Chê, por exemplo, na Reciclaria, num espaço fechado, por exemplo. Então a 

gente sabia porque a gente queria ali, porque a gente queria ocupar a cidade. Havia uma discussão sobre 

a ocupação da cidade, sobre o direito à cidade também, sabe? E com o passar do tempo e com a gente 

vivendo o espaço também e criando relação com ele, as pessoas também criando relação com ele, 

transformando-o, grafitando e tudo o mais, a gente foi também dando mais corpo a essa discussão dentro 

das nossas cabeças, sabe? O que significa esse direito à cidade? O que significa a gente estar naquele 

espaço ocupando aquele espaço?  

M: Sim, e aí tinha essa discussão, por um lado, da ocupação da cidade e, por outro lado, 

também, pelo menos de como eu vejo, tinha essa questão de democratizar a arte, por ser um espaço 

público onde qualquer um pode entrar e ver o que estão fazendo? Como que era isso? 

P: Exatamente isso! A gente queria... Não sei, é porque assim... O sarau surge, principalmente, pela 

vontade imediata de fazer literatura. Mas também surge de tentativas históricas, sabe? De outros 

momentos em que a gente já esteve. Nós não somos velhos, eu e Allan Jonnes, 26, 27 anos, somos 

jovens, mas a gente já fez algumas coisas, e aí também tem a história da cidade, das pessoas que a gente 

convive, os nossos contemporâneos, que também já tentaram fazer coisas na cidade. Então isso também 

faz parte, assim, são 27 anos que eu moro na cidade, então isso faz parte de uma análise do que a gente 

enxerga na cidade, assim, sabe? Então, a gente queria fazer um espaço onde a gente pudesse trombar 
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com o inusitado, sabe? Dar brecha para a surpresa, dar brecha para a esquina. Quando a gente está 

caminhando e dobra uma esquina, a gente não sabe o que vai encontrar do outro lado, não dá para ver o 

que está do outro lado. Então a gente queria dar brecha para isso, assim, fazer. E a gente só ia conseguir 

fazer isso, fazendo isso na rua. E aí, é claro que, por exemplo, várias outras pessoas já fazem isso, já 

fizeram isso na cidade, não era algo novo, digamos assim. Pode ser novo para nossa geração, mas para 

outras galeras, de outras gerações, isso já acontecia. Tipo a galera do Clandestino mesmo, também tem 

uma discussão interessante sobre esse lance de ocupação da cidade. Então a gente queria transformar 

aquele espaço. Claro que de imediato a gente queria: velho, vamos ocupar e fazer. E aí no próximo a 

gente faz... Cada sarau a gente ia ocupando de um jeito, entendeu? A gente depois começou a catar gesso 

para levar para o sarau e chegava antes do sarau e a gente escrevia poesia no chão. E a galera ia chegando 

e já tinha um monte de coisa, de poesia no chão, escrita, e a galera ficava lendo, já entrava naquela 

atmosfera. E aí a gente ia convidando os grafiteiros, os grafiteiros vinham, sabe? Aparecia gente, o 

negócio ia tomando... É uma disputa da cidade. É uma disputa da cidade, sabe? Parte de uma situação 

que assim, porra, se a gente parar para perceber, na nossa cidade, na cidade de Aracaju, a gente não 

tem, quase não tem espaços públicos de cultura. Um festival de cinema, um festival de música, espaços 

onde as pessoas tenham a possibilidade de entrar em contato com diversas linguagens artísticas. E elas 

tenham a possibilidade de entrar em contato, sabe, sem necessidade de pagar. Então se você vai em 

Garanhuns, tem o festival de Garanhuns. Aqui tinha o festival de São Cristóvão, o festival de Laranjeiras, 

que já não aconteceu esse ano, sabe? Então isso é uma coisa que tem pouco, sabe? Quase nada. Então a 

gente, o nosso parâmetro, a situação é que a gente fica completamente refém das casas de show. Por que 

o que é que significa não ter esses espaços públicos de cultura? É não ter uma compreensão de que 

cultura é um direito, sabe? De que precisamos garantir o direito à cultura, de que as pessoas precisam 

ter a possibilidade de conhecer várias coisas. Isso é uma coisa que não acontece na cidade, assim, 

acontece pouco. E aí foi quando a gente pensou nesse lance do Sarau e de fazer ocupação, assim. Vamos 

ocupar, velho, essa cidade. Vamos transformar a cidade, vamos ressignificá-la. 

M: Querendo ou não, é uma questão de enfrentamento também para o tipo de arquitetura e o tipo 

de cidade que vem sendo feita, não é?  

P: Com certeza, com certeza. 

M: É como se vocês chegassem lá e dissessem: olha, essa é a cidade que a gente não quer, a gente 

quer outro tipo de cidade, e aí vocês ocupam. Não preocupa vocês também essa questão de 

legalizar ou oficializar o sarau? Como é que funciona com os órgãos públicos?  

P: Não, isso é uma coisa que a gente sempre conversou entre nós. Assim, é uma discussão que nunca 

cessava, mas acredito que a gente tinha uma coisa, assim, de tanto discutir, uma coisa clara, que era o 

seguinte: a gente tá fazendo uma disputa da cidade, a gente quer que isso se transforme em uma coisa 

normal. O que a gente sempre falava, assim, era nós queremos fazer isso, eram duas coisas que a gente 
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falava: a gente quer ser faísca, a gente quer fagulhar para que o fogo se alastre, a gente quer mostrar 

para nós mesmos e compartilhar com as pessoas que é possível a gente fazer espaços como aquele, onde 

a gente saía de casa e voltava diferente, como a gente foi. A gente ia lá e conhecia alguém diferente, 

trocava ideia com pessoas diferentes, ouvia poesia, ouvia música, ouvia não sei quem, uma 

performance... Então eram coisas interessantes, sabe? Então a gente queria que isso acontecesse várias 

vezes e a gente queria perder o controle também da situação. A gente queria que, assim, numa segunda-

feira tivesse um sarau na Zona Norte, terça um sarau aqui, na quarta, sarau debaixo do viaduto, na quinta, 

uma peça de teatro lá no viaduto, sabe? A gente queria isso, que a coisa se transformasse em normal. E 

que fosse por uma pressão vital das pessoas, o objetivo era esse. Porque a partir do momento que a gente 

pedir autorização, aquilo não é das pessoas, aquilo se torna subjetivamente meu ou de um grupo, sabe? 

Nós estamos fazendo, da mesma forma que vocês vieram para viver aqui esse espaço, nós também 

estamos vivendo. Então, o que acontecer aqui de errado, a gente tem que segurar a onda todo mundo 

junto, sabe? Então, essa era a ideia, também de provocar um pertencimento da cidade, porque, tem 

alguma coisa: esse banco tá errado aqui, então vamos botar esse banco na posição certa? Sabe? De 

pertencimento da cidade. A partir do momento que a gente fosse lá pedir autorização, o Estado, e 

também nesse processo de... É, são várias coisas né, é uma bola com várias setas, assim. Porque é 

literatura, é ocupação da cidade, é mais uma tentativa histórica da cidade de provocar coisas na cidade, 

é a criação e a provocação de espaços públicos de cultura, é uma disputa, é uma provocação ao Estado, 

à Secretaria de Cultura, à Funcaju, é uma grande provocação para essa galera, porque ao mesmo tempo 

que a gente deslegitima, mostra que eles não estão fazendo nada e que nós podemos fazer muita coisa, 

podem surgir muitas coisas. Então é esse leque de coisas e de intenções que, às vezes, a gente tinha e, 

às vezes, essas intenções surgem também no decorrer do processo. 

M: E agora, que o Sarau Debaixo não está sendo realizado mais, você acha que ele realmente 

conseguiu ser uma faísca? 

P: Eu acho que conseguiu, eu acho que conseguiu sim.  

M: Por que você acha? 

P: Eu acho que surgiram espaços, sabe? Eu acho que, para uma geração, para a galera da nossa idade, 

eu acredito que instaura-se, na nossa geração, a possibilidade de ocupação. Não é algo que as pessoas 

veem com olhos tortos, sabe? Tipo, se vai rolar uma atividade onde a galera vai fazer um histórico, por 

exemplo, esse ano já vai rolar alguns blocos de carnaval. Por exemplo, o Maré Maré surgiu na mesma 

onda do Sarau Debaixo, surgiu cinco meses depois do Sarau Debaixo, mas também foi um processo. 

Porque, assim, foi um momento de efervescência para nós, eu falo, não é da cidade, para essa galera, 

assim, meia dúzia de doido que estava vivendo e se dedicando de uma forma intensa àquele momento. 

E aí o Maré Maré também surge. A gente fez algumas atividades lá, na ocupação na Praça Fausto 

Cardoso, depois teve o lance do bloco, de puxar. Então, o lance do bloco foi importante porque algumas 
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pessoas já ficaram na cidade, sabe? Já não foram para Recife, já não foram para outras cidades, 

resolveram ficar, entendeu? E perceber que é divertido, que é gostoso ficar doidão no carnaval e voltar 

para casa, sabe? Não dormir no colchão de ar e dormir na cama, comer para caralho porque a geladeira 

está recheada, entendeu? Isso é muito bom e é a nossa cidade. E esse ano já está rolando alguns blocos, 

então, eu acredito que o Sarau tenha uma importância, sabe? Tanto para a cidade, essa discussão da 

cidade tem uma importância muito forte para a cidade de Aracaju, pra gente que é daqui, sabe? Para a 

nossa galera, assim. Porque incomodou algumas coisas, chamou muita atenção, juntava muita gente, 

não é? E junta muita gente. O que eu acho é que, assim, vários motivos fizeram com que a gente desse 

um tempo, né, parasse de fazer. Principalmente, porque é algo também que desgasta, é algo que cansa, 

assim, porque a gente ia lá, fazia um ponto, tirava dinheiro do bolso, fazia um ponto de energia, fazia 

um sarau e, no outro dia, a polícia ia lá e cortava o ponto de energia e a gente, no outro sarau, no outro 

mês, sabe?... Compra aqui, compra ali, faz isso, gasta aqui, gasta ali, então gastava uma grana, gastava 

uma energia, a gente não estava conseguindo se dedicar. Tem algumas situações, sabe? Tem algumas 

críticas, mas eu acredito que é uma... Eu já refleti muito sobre isso, de angústias, assim, de “porra, não 

dá certo”, ou então aquela velha história que tinha na cidade de Aracaju e dizia assim: “ah, as coisas em 

Aracaju nunca duram nada, tá ligado? Elas começam e depois acabam.” Só que eu fico pensando, eu já 

fui de falar isso, só que aí quando eu me vi nessa situação com Sarau, eu fiquei pensando “velho, eu não 

quero fazer Sarau Debaixo para o resto da minha vida, eu não quero fazer nada para o resto da minha 

vida, assim, eu acredito”. Porque, assim, eu quero fazer sarau pro resto da minha vida, eu quero fazer 

poesia para o resto da minha vida, mas eu não quero fazer um sarau toda terceira terça-feira do mês, cai 

chuva ou faça sol, porque às vezes eu não estou afim, às vezes eu quero ficar só em casa, de boa, deitado. 

Então, eu fiquei pensando e aí eu comecei a compreender que as coisas também são processos, sabe? O 

Sarau aconteceu e trouxe uma experiência para as pessoas, revelou poetas, estimulou pessoas a 

escreverem, sabe? Teve algumas coisas bem interessantes e que eu acho que agora a gente vive um outro 

momento. Surge o Ensaio Aberto, surge o Sarau da Caixa D'água, surge o Sarau do Coreto, começa a 

surgir sarau no interior. E aí também vem o processo de repressão, entendeu? É como eu falei no início, 

é uma disputa. E aí, para você disputar, tem que ter força, tem que ter gente, tem que ter pessoas, tem 

que ter mais força. Então, eu percebo tudo isso, assim, e não busco culpados, sabe? Já busquei, em vários 

momentos, mas acredito que, nesse momento, para mim, eu acredito que não é por esse caminho, assim, 

buscar culpados. “Ah, a culpa é da cidade que é muito conservadora”, “ah, a culpa é das pessoas que 

não querem fazer nada, que não querem se movimentar”, sabe? Eu acho que é uma questão de tempo, 

eu sinto um pouco disso, eu acho que é uma questão de tempo, assim. A cidade de Aracaju é muito 

nova, apesar da gente estar conectado com várias outras realidades, apesar da gente estar conectado com 

várias outras situações, a possibilidade de ir para outros lugares, conhecer outras realidades, conhecer 

pessoas de outros países e tudo o mais, há uma coisa instaurada aqui, que eu acredito que seja uma 

questão de tempo, porque, assim, se a gente vai conversar com um poeta antigo daqui, um coroa, por 
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exemplo, tem um poeta chamado George, que mora na Barra dos Coqueiros, estava conversando com 

ele um dia desses e eu falando das angústias da cidade e ele falando que sempre foi assim, que as coisas 

nunca vingam, que é foda, que tem um monte de artista foda, que a galera tem que sair fora para ir para 

outra cidade, morar em outra cidade, porque as coisas não vingam, porque não tem condições de você 

viver disso. Ele foi para outra cidade. Então tem uma coisa instaurada na cidade que eu fico pensando 

que seja uma questão de tempo, pelo fato de ser uma cidade, enfim, não dá para comparar... João Pessoa, 

você já foi em João Pessoa? Eu acho João Pessoa parecida com Aracaju, em alguns aspectos, eu acho, 

principalmente as pessoas, assim, pelo menos a galera que eu conheci lá. Mas não dá para comparar 

João Pessoa com Aracaju, principalmente porque João Pessoa tem mais de quatrocentos anos, Aracaju 

tem cento e poucos. Então eu fico pensando que seja uma questão de tempo, sabe, ao invés de buscar 

um culpado. Mas eu acredito sim que o sarau trouxe contribuições importantes, para minha vida, 

principalmente, para a vida das pessoas, eu acho, politicamente para a cidade, politicamente para a 

cultura, sabe? Eu acho que a gente instigou algumas coisas interessantes, assim, e tinha uma 

preocupação diária. Todo esse processo veio também por uma sede, sabe, uma sede gigante por 

compreender a cidade. Todo esse processo, o processo da gente ocupar a cidade, o processo da gente 

sair da nossa casa e fazer de outro espaço a nossa casa, pelo menos por um espaço curto de tempo, então 

a gente tem que encontrar o melhor lugar para fazer um xixi, o melhor lugar para sentar, o melhor lugar 

para... sabe? Então você vai criando relação com aquele espaço. Então, a gente ao fazer isso, a gente 

começou a sentir muita sede, sabe? Por conhecer a cidade, por querer conhecer a cidade, a gente queria 

conhecer mais a cidade, a ter referência: quem era os poetas antigos? Aonde é que as pessoas se 

divertiam? Quais eram os nomes das festas que tinham? O que é que as pessoas faziam? A gente pouco 

sabe sobre isso, pouco sabe. Então tinha essa sede também, essa vontade por conhecer mais a cidade, 

por querer. Então, nesse processo, foram dois anos de Sarau. Nesse processo, a gente estudou algumas 

coisas da cidade, assim, ler literatura da cidade, estudar a arquitetura da cidade, o lance do Quadrado de 

Pirro, como começou a cidade, sabe, essas coisas, e buscar e ir atrás. Mas são poucas coisas que se tem, 

assim, pelo menos que seja de fácil acesso, coisas para a gente compreender, assim, de ter referência. 

Porque a gente sentia necessidade de ter uma referência histórica, sabe, de chegar uma pessoa, sua amiga 

de fora, e você querer levar, “não vamos conhecer o bar de não sei quem que esse cara é fulano, não, 

vamos na casa de fulana que é uma artista plástica”, sabe? E ali está a história viva da cidade, ali está a 

história respirando. Então foi todo nesse processo de querer compreender a cidade de Aracaju e provocar 

nas pessoas essa sede também, sabe? E compartilhar também aquilo que a gente... Da água que a gente 

bebia. Se a gente descobria alguma coisa, queria sempre compartilhar, então a gente estava sempre 

dialogando com as coisas na cidade, do que aconteceu no país, essas coisas. 

M: Sim! E você falou um pouco do Clandestino, que foi como uma influência mesmo para vocês. 

Tiveram outras influências que vocês encontraram nessa história de Aracaju, ou mesmo de fora? 
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P: Tem, tiveram várias influências, assim, principalmente dos saraus, né, a principal influência era o que 

estava acontecendo no Brasil, no movimento de saraus dos últimos 10 anos. Estava explodindo muito 

sarau, principalmente em São Paulo, muitos saraus concentrados em bares e botecos nas periferias, então 

Allan Jonnes já tinha ido para alguns, eu já tinha ido para alguns também, então a gente já tinha 

percebido que funcionava muito bem, esses saraus na periferia e dentro de bares, de botecos. Só que aí, 

quando veio para a realidade daqui que a gente disse “vamos fazer um sarau?”, mas vamos fazer aonde? 

Vamos fazer num bar, massa! Vamos fazer em que bar? Aí a gente fez, “não vamos fazer em um bar 

não, vamos fazer em outro lugar, vamos fazer em algum lugar aberto”, sabe? A gente ficou nessa, então 

a intenção era, principalmente, pensar esse lance do movimento de saraus, de se adentrar nesse 

movimento, de transformar e de criar um pólo, sabe? Então a gente foi experimentando isso, aí trouxe 

essa referência do sarau. Aí, como a gente falou, “ah, não vamos fazer em boteco”, então vamos atrás 

de referências de rua. Então, a referência principalmente do movimento de punk, hardcore, que já fazia 

esse tipo de coisa, que é a galera do Clandestino, que já fazia isso de pegar um gerador e ir para um 

lugar. Principalmente, essa ideia do gerador foi uma ideia inspirada, a gente fez porque a gente via que 

dava certo. E também outros lugares, por exemplo, em Belo Horizonte tinha o duelo de MCs que 

acontece debaixo de um viaduto, do Viaduto Santa Tereza, que dá muita gente, muita gente, e é um 

duelo de MC's de rap. E aí era uma coisa também que a gente se inspirava, pelo fato de ser num viaduto 

e tal, que já vem acontecendo isso de outros lugares, de ter saraus e ocupações em praças e tal, e aí foi 

isso, se transformou nessa parada. Foi interessante, porque a gente conseguiu, acredito 

que, minimamente, puxar os olhos das pessoas de outros estados para a cidade de Aracaju assim, através 

da poesia e sem precisar sair da nossa cidade. A gente fez uma coisa aqui e as pessoas de fora, de outros 

estados, queriam vir para cá para conhecer, queriam vir para cá quando estavam de passagem. Era um 

ponto que as pessoas, “velho, você tem que vir no sarau, venha nessa época porque vai ter Sarau 

Debaixo”, sabe? Então isso era uma coisa interessante, eu acredito que é uma coisa interessante, porque 

aqui é uma cidade de passagem, as pessoas passam por aqui. Então, quem é de João Pessoa e está indo 

para Salvador, ela passa por Aracaju, quem é de Salvador que vai para Recife passa por Aracaju, 

entendeu? Mas ninguém para aqui. Então foi isso, acho que foi uma coisa bem interessante isso de 

colocar o nome da cidade para que as pessoas conheçam de outros lugares e queiram vir para cá. 

M: Então, no geral, você acha que a receptividade do Sarau foi boa? Tinha essa discussão também 

do pessoal que morava ali do lado, né? Que reclamava quando acontecia o sarau... 

P: É, então... (risos). Aí é foda. Mas eu, com certeza, acho que a recepção da galera foi... Eu nem sei, 

assim, acho que daqui a dez anos eu consiga formular, porque eu já vi muita gente formulando, falando 

sobre o sarau, o que é que é, a impressão que acha e tudo mais. Eu sei, mas acredito que tem muito mais 

coisa. Toda vez que eu falo sobre, eu descubro mais alguma coisa. Mas é isso, eu acredito que foi uma 

coisa que as pessoas receberam muito bem, assim. Eu acredito que foi uma necessidade compartilhada, 

sabe? O sarau surge com um grupo de pessoas que sentiam uma necessidade muito forte, que era a de 
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se encontrar para fazer literatura e fazer arte, fazer cultura, e encontrar com outras pessoas que também 

estivessem afim disso, e que isso fosse feito em um lugar aberto, para que todo mundo pudesse 

participar, para que ninguém precisasse entrar e nem sair, só estar no espaço. Então, essa angústia da 

gente, acredito que é uma angústia também na cidade, assim, eu sinto que as pessoas sentem. Eu fico 

pensando assim: tem uma galera que reclama porque as pessoas ficam na porta, as pessoas não querem 

pagar, as pessoas ficam na porta dos shows, mas eu fico pensando, “rapaz, eu acho que não é só isso 

não”, porque eu fico pensando, “velho, eu sinto a necessidade de ter espaços de cultura públicos”, 

sabe? De você vir pra essa praça aqui e assistir uma peça de teatro. Tem um monte de praça na cidade 

de Aracaju com espaços que não são utilizados para nada, para nada. Eu sinto que as pessoas sentem 

essa necessidade, eu sinto muito a necessidade disso, assim. E se encontrar, de ter espaço para a gente 

se encontrar, que não seja um espaço onde a gente vai se encontrar no show onde a gente vai pagar 

R$15, mas seja um espaço onde vai estar todo mundo junto, a gente vai estar, por exemplo, no centro 

histórico da cidade de Aracaju, que eu acho que é uma das poucas capitais do Nordeste, não só do 

Nordeste, eu acredito, mas que não tem movimentação, assim, à noite, cultural. Tem, mas não 

é articulado, tem coisas lá, mas é isso... Então, eu fico pensando que é isso. Quando vem uma história 

como aquela do Sarau, a galera, “velho, que massa, vou levar coisa para vender, vou levar coisa para 

comprar, dinheiro para comprar, vou levar uma poesia, vou escrever uma poesia aqui para recitar”. 

Então, as pessoas começaram a viver aquele espaço, sabe? A viver, a viver também a cidade, a caminhar 

por ali, a ir no Extra mijar, fazer xixi, entendeu? E aí, é claro, como eu lhe falei, é uma disputa. A ideia 

não era permanecer do mesmo jeito, porque a gente sabia, por exemplo, a gente sempre queria colocar 

banheiro químico para as pessoas, principalmente para as meninas. Tem algumas estruturas mínimas, 

coisas mínimas que a gente queria traçar um caminho para criar uma situação onde a gente 

pressionasse os órgãos públicos, entendeu? E que pudesse se estabelecer uma situação na cidade, mas é 

claro que isso é uma coisa bem, que exige tempo. É tudo uma questão de tempo (risos), mas é isso. E 

aí, claro que vai incomodar, vai incomodar as pessoas, mas é isso. Infelizmente, é também uma disputa. 

Assim, porque incomoda... O que é que incomoda? O que é que incomoda exatamente? Incomoda o 

som? O que é que incomoda? Porque tinha um amigo nosso, um conhecido nosso que trabalhava na 

reclamação da polícia e ele falou que teve uma vez que a pessoa ligou e falou, “olha, ele estão gritando 

agora contra o estado, viu?”. Sabe? Então... Porque assim, se você vai nesse FestVerão e tudo o mais, o 

barulho que se faz ali... Entendeu? Mas ninguém reclama, por que? Porque todo mundo está na festa, 

porque todo mundo que está ali na redondeza, a maior parte das pessoas está dentro da festa, está 

entendendo? Então é esse tipo de coisa. É também uma disputa da cidade, vai ser uma disputa também 

do conservadorismo da cidade, sabe? Porque é isso, porque ali tem pessoas diferentes, porque ali tem 

pessoas, tem gays, tem lésbicas, tem negros, tem travestis, entendeu? Ali tem tudo! Todo mundo é bem-

vindo naquele espaço, inclusive eles. Inclusive eles são bem-vindos! Todo mundo ali é bem-vindo, mas 

isso incomodava, mas essa também era uma das intenções, assim, não era a principal, mas a gente sabia 
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que era uma consequência que vinha e a gente queria que isso incomodasse. Se não incomodasse tinha 

alguma coisa errada. 

M: Era isso também que eu ia perguntar, assim, se o tipo de pessoa que está ali naquele espaço, que 

não é, geralmente, quem frequenta aquele bairro, por exemplo, descia gente da periferia, de outras 

zonas de Aracaju, para uma parte da cidade que é elitizada, que é aquele bairro, e aí meio que 

isso também incomoda quem mora por ali, não é? 

P: É, também. E a ideia era essa também, assim, na verdade a ideia era que a gente vivesse a cidade, a 

gente precisa viver a cidade, a gente precisa transitar na cidade. Se a gente for perceber, todos os espaços 

de cultura que a gente vai estar é na Zona Sul da cidade, a maior parte é na Zona Sul, do mercado para 

cá. Então a ideia era a gente viver, a intenção era, “pô, imagine se toda semana tem um sarau?”. Se na 

segunda, “velho, vamos para o sarau hoje?” Hoje é que dia? Quarta-feira. Eita, o sarau hoje é lá no bairro 

América, vamos lá? Massa! Não, não vou hoje não, vou amanhã lá na Farolândia. Sabe? Porque aí a 

gente ia transitar, a gente saía daqui, a gente ia viver a cidade, a gente ia conhecer as pessoas, ia conhecer 

outros espaços e essa era a intenção, era que as pessoas conhecessem outros espaços. 

M: Sim! E falando um pouco sobre essa ressignificação daquele espaço, como é que você enxerga 

isso? O que é que era aquele baixio do viaduto antes do Sarau e o que é que ele virou depois do 

Sarau? 

P: A gente ganhou aquele espaço, já é nosso ali! Só se forem lá e pintarem tudo de cinza, aí eu acho que 

vai incomodar um pouco, acredito, espero! Mas se transformou num espaço de cultura ali, se 

transformou. As pessoas perceberam, inclusive os gestores, os próprios gestores perceberam que ali é 

um espaço interessante para se fazer alguma coisa, sabe? Assim, porque é um espaço grande, é um 

espaço que não se usa, não se utiliza aquele estacionamento porque não se tem uma vida ativa do Teatro 

Tobias Barreto, sabe? Então aquilo ali era meio que para quando houvesse grandes espetáculos e tal, 

que o estacionamento estivesse cheio, aquele espaço fosse utilizado. Eu acredito, né, porque ninguém 

vai estacionar o carro ali para ir nem no Extra, nem no coisa, ali seria mais para o teatro... 

M: Eu nunca entendi, na verdade, a existência daquele estacionamento, por isso que eu uso o 

termo espaço residual, porque parece que foi o resto que sobrou da obra do viaduto e aí pensaram, 

“não, vamos colocar uma graminha e um estacionamento para não ficar só uma terra aqui 

debaixo”. 

P: É, tem os dois lados! E aí é isso, então é um espaço que é parado e ele se transformou, assim, 

completamente. E se transformou com as pessoas, sabe, com as pessoas. Ali, na verdade, quando eu falo 

que ganhamos espaço, é claro que eu falo brincando, mas eu falo no sentido de que tem vida naquele 

espaço, tem vivência. Pode ser que a gente tenha uma, digamos assim, um dia em comum, um 

compartilhamento de momentos em comum. Pode ser que a gente nem se conheça, mas eu esteja falando 
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com outra pessoa sobre um dia no sarau em que você estava e eu vou contar uma história que você vai 

falar assim, “meu irmão, eu estava nesse dia”, sabe? Então tem vida naquele espaço, tem essas vivências 

de pessoas, de um grupo considerável de pessoas que viveram aquele espaço. Tem os grafites também, 

tem as pichações, tem as coisas que estão ali, sabe? É evidente que eu queria que aquele espaço tivesse 

todo dia com gente fazendo coisas, mas isso também é um processo, são movimentos, né, são coisas que 

vão, voltam, vem e outras coisas se transformam. Eu acredito muito na transformação das coisas, então, 

eu acho que é isso, agora se transformou. Eu acho que é essa a ideia também, assim, como depois o 

Ensaio Aberto faz no Parque dos Cajueiros e retoma o Parque dos Cajueiros, sabe? Porque a gente falava 

muito isso, utilizava até a palavra retomada, que é muito utilizada pelos povos indígenas, que é esse 

lance, assim, é você retornar, é o retorno à sua terra, é o retorno ao espaço que sempre foi seu. Então, 

nós estávamos retornando à rua, como espaço comum, estamos retomando o espaço comum, porque o 

que a cidade faz é expulsar a gente do espaço comum. Cria-se praça, mas a galera não pode jogar bola, 

porque os meninos que estão jogando bola estão gritando e os vizinhos daqui do prédio, que é um 

promotor aqui, por exemplo, ligam e “tem um monte de maconheiro, não sei o quê”, só porque os 

meninos estão jogando bola e gritando. Porra, mas tem uma praça, ninguém vai gritar? Como assim, pô? 

Sabe, tem um grande espaço aqui onde podiam ter várias coisas, mas não tem gente, as pessoas estão 

nas casas, dentro de casa, e a cidade impondo mais prédio, e a cidade impondo uma estrutura muito 

privada da vida, né. Ao mesmo tempo, a televisão impondo a política do medo, então, vai, você tem que 

ficar em casa, cuidado, tranca a porta, não sei o quê, não fale com estranho, sabe? Então ali era a gente 

fazendo assim, vamos dar um chute nisso e vamos virar tudo, vamos confiar nas pessoas, vamos fazer 

na rua e vamos confiar nas pessoas, sabe? Vamos abraçar o bêbado que chegou aí, ele só quer um pouco 

de atenção e um pedaço de pão, só isso que ele quer, um pedaço de pão e um pouco de atenção e pronto, 

vamos receber as pessoas, vamos estar abertos para receber e claro, estar atento também, porque nós 

estamos na rua, e na rua pode acontecer qualquer coisa. Nós não estamos numa casa de show, onde estão 

só os nossos amigos e os amigos de nossos amigos, sabe? Apesar de que pode ser que a gente não se 

conheça, mas estamos no mesmo círculo ali da classe média e tudo mais, tá todo mundo minimamente 

confortável e seguro. Na rua não, a rua é a rua, tem de tudo, de tudo, tem tudo na rua. Então, é doido 

viver a rua, ter espaços, eu acho que é uma das coisas mais gostosas e que eu queria muito que isso 

acontecesse mais na cidade, porque é isso, é você estar aberto para tudo. Assim, você abrir a cabeça, é 

você encontrar com sua amiga que, amiga assim, a gente tem contato com outras realidades também e 

outras pessoas têm contatos com outras realidades também, sabe? Principalmente, assim, não negar 

nada, principalmente a poesia, não negar isso para as pessoas. E quando a gente bota, faz, 

minimamente... É do sistema, né, é do sistema capitalista essa parada, mas é foda, a gente vai fazer uma 

atividade, fazer um show, por exemplo, você é uma cantora e você quer cantar e mostrar para as pessoas 

que você vai cantar, mas aí, a solução, o único jeito que tem para você cantar é você fazer um show e 

cobrar ingresso. Sim, é claro, e isso não estou dizendo que é “ah, não, como assim, se não cobrar ingresso 
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as pessoas não vão viver”, não! Tem que viver e tem que receber, entendeu? Só que o Estado tem que 

garantir, tem que garantir o direito. Não paga funcionário da educação? Não paga funcionário da saúde? 

Cultura também é direito. E aí é foda, porque aí você vive de uma vida de privações, você priva as 

pessoas de escutar um som. Aí a gente sai por aí dizendo, “ah, é que as pessoas só escutam Wesley 

Safadão, elas só gostam dessas porcarias, elas só escutam arrocha”, como, se ela só viu azul a sua vida 

inteira, entendeu? Nunca viu vermelho, só vi azul. Não sei como é vermelho, nunca vi, pode ser que eu 

goste, se eu ver, né. É isso. 

M: Eu gostei dessa palavra, retomada, que você usou, que eu acho que cai muito nessa questão do 

espaço público mesmo, porque o espaço público, ele vem perdendo a identidade dele, assim “ah, 

vamos passear aonde? Vamos para o shopping.” Tipo, o shopping é uma caricatura do que é o 

espaço público, mas ali eles sabem muito bem quem pode entrar e quem não pode entrar, né. E aí 

essa questão de retomar o espaço público, acho que ela é bem pertinente. 

P: É sim, e é tudo muito bem planejado, sabe, Mari? Tudo muito bem planejado, esvaziar os espaços 

públicos. Porque o contrário disso é uma potência gigante, sabe, a gente viu isso com o sarau, assim. 

Velho, a polícia nunca que iria acabar com sarau quando tivesse um grande número de gente assim, 

nunca, nunca. Porque se ela viesse, sabe, ela ia perder, porque era muita gente. Só se ela viesse 

assim, “não, nós vamos para fazer...”. Então venha com dez carros, porque vai ter um monte de gente. 

Então ali era a força das pessoas, porque ali era um monte de gente junta, que apesar de terem situações 

de vida diferentes, que apesar de terem problemas pessoais diferentes, naquele espaço e naquele 

momento elas faziam parte de um corpo, que era o corpo do Sarau Debaixo, ali naquele espaço, daquela 

ocupação, sabe? Então é isso, então é perigoso, é perigoso ter um espaço onde muita gente se reúna e 

crie junto, e produza, e converse, e discuta sobre a cidade, sabe, converse sobre a cidade, converse sobre 

as coisas, e se encontre, e se encontre, né! Porque ali a gente dizia, utilizava muito a palavra encruzilhada 

também, porque ali é uma encruzilhada, é um ponto... 

M: Um ponto nodal, não é? 

P: Como é que chama? 

M: Ponto nodal. É... Um nó. 

P: Um nó, isso! E a gente queria que isso fosse o sarau. Inclusive, antes de ser Sarau Debaixo, o nome 

ia ser Sarau da Encruzilhada (risos). Aí Allan Jonnes falou, “então vamos fazer Sarau da 

Encruzilhada”, eu fiz, “não, Allan Jonnes, Sarau da Encruzilhada não, pô, está muito na cara”. É que 

Allan Jonnes é o cara que dá ideia e eu sou o cara que analisa a ideia! (risos). Aí eu, “tá muito na cara 

Allan Jonnes, Sarau da Encruzilhada é o que a gente quer ser, mas não precisa a gente dizer o que a 

gente quer ser, seria massa a gente pensar alguma coisa relacionada com o viaduto, da agente fazer em 

baixo do viaduto”. Aí eu fiz, “tipo assim, Sarau Debaixo do Viaduto”. Aí ele fez, “que nada, pô, Sarau 
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Debaixo do Viaduto é muito grande, as pessoas só vão chamar de Sarau Debaixo”. Aí quando ele falou 

isso, a gente arregalou os olhos e fez, “caralho, é esse nome, Sarau Debaixo, velho!”. Então é essa 

viagem, é um ponto de encontro. Então a gente queria que ali, que daquele encontro, pessoas se 

encontravam naquele espaço e daquele espaço, com certeza, outros encontros surgiam, entendeu? 

Assim, no sentido de que outros projetos, outras faíscas, sabe? Então eu ia para lá, encontrava com um 

cara, com uma pessoa que é artista e a gente conversa, “vamos fazer uma história, eu vi lá sua arte, 

vamos fazer uma história juntos”, sabe? Então ali já era um processo, ali também era um espaço de 

escoamento artístico-cultural, e pelo fato de ser aberto, democrático e tudo mais, então ali era um espaço 

para escoar, ali é um espaço para você se colocar à prova, você se entrega ali na rua e vai mostrando a 

sua parada. As pessoas vão gostar, as pessoas não vão gostar, elas vão falar para você, elas não vão 

falar... Isso aí é uma coisa que a rua vai dando um jeito, assim. Mas é isso. E aí está especulando também, 

né. Principalmente, assim, por exemplo, aqui não é um espaço residual, como você está chamando, né? 

Ou é? 

M: Não, aqui é uma praça, é um espaço que foi projetado, na teoria, para ter atividades. 

P: Exato, exato. Então, é isso, mas existem espaços, inclusive, que a gente começou... Teve um processo, 

nesses dois anos de Sarau, que a gente depois juntou com uma galera chamada Cultura em Bando, um 

grupo de pessoas que se juntou e a gente se chamou de Cultura em Bando, que era um grupo de artistas, 

e aí a gente também tinha... A ideia era juntar artistas, advogados, arquitetos, uma galera de diferentes 

setores, porque a gente estava no processo de fazer uma ocupação cultural, de ocupar um prédio, de 

ocupar um espaço abandonado e transformar, disputar aquele espaço, a gerência daquele espaço na 

justiça, entendeu? Baseado numa galera de Belo Horizonte, chamada (é uma galera massa para você 

pesquisar isso), Espaço Luiz Estrela. O Espaço Luiz Estrela era um grande casarão que tem na cidade 

de Belo Horizonte, que já foi hospício na época da ditadura, já foi hospital psiquiátrico para crianças, já 

foi hospital na época da ditadura, então, é um prédio macabro, assim, macabro para caralho (risos) e 

também muito deteriorado... 

M: Estava abandonado? 

P: Estava abandonado há muito tempo, há muito tempo, e aí a galera se juntou e fez uma ocupação, 

ocupou o espaço, e aí no processo de se juntar, eles já haviam feito, o grupo de artistas, já havia feito 

um mapeamento da cidade, de vários outros prédios que estavam abandonados, de espaços, entendeu? 

Analisado com os arquitetos quais locais que o movimento de ocupação poderia entrar, quais eles 

isolavam e tal. Porque a ideia era fazer isso, aí eles estavam decididos, “nós vamos ocupar um espaço e 

vamos disputar esse espaço na justiça com o Estado, um espaço que esteja aí sem servir pra porra 

nenhuma”. E aí escolheram esse espaço, escolheram não, né, eles dizem que o espaço escolheu eles, que 

foi esse hospital, assim. Então, como é o hospital? É uma fachada de casarão antiga, aqui. Aqui é como 

se fosse camadas de estacionamento, assim. E aqui é um portão, um vão, assim, e aí é meio que um 
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casarão, né. Ele é um casarão, assim, tem uma entrada, é bem doido, assim, deve ter muita história, mas 

enfim, a galera só ocupou esse vão que é como se fosse uma garagenzinha, assim, um vão, e começou a 

fazer atividade cultural lá. E aí deu o nome de Luiz Estrela, por conta de um poeta que vivia lá, que era 

morador de rua, homossexual, e ele usava uma estrela aqui na cabeça, assim. E aí ele faleceu, ele foi 

assassinado, e a galera botou o nome dele, de Espaço Luiz Estrela. E aí, enfim, a galera começou a fazer 

ocupação cultural, começou a dar vida ao espaço, limpou, chamou gente, fez bloco, fez não sei o quê... 

E aí a galera foi para a justiça e ganhou a concessão do prédio. E aí, hoje tem uma cooperativa que faz 

a gerência do prédio, sabe? Do espaço, assim. Eles até recentemente estavam fazendo uma campanha 

para arrecadar dinheiro para fazer uma reforma na fachada e tal, então a gente estava nesse processo 

de, eu fui para lá alguns dias, passar uns dias lá, e conversei com a galera, fiz entrevista com a galera e 

tal, aí voltei nessa instiga, pilhando a galera aqui, pra gente, “velho, a gente precisa ocupar”, porque a 

gente queria ter um espaço cultural, sabe, que fosse nosso, que a gente gerisse, que servisse para grupo 

de teatro, que pudesse ser um espaço para todo mundo assim, sabe? Porque é interessante. Na rua é 

massa também, mas é importante também ter um espaço físico onde a gente possa guardar material, 

onde a gente tenha determinadas situações e coisas, assim. Então, quando eu voltei nesse processo, 

juntou essas pessoas e a gente começou a fazer um mapeamento de lugares abandonados na cidade e 

qual a jurisdição desses espaços, assim, se são espaços privados, se são espaços do Estado, se é da 

prefeitura. Então a gente mapeou alguns, né, o Museu do Homem Sergipano, que é da Universidade e 

está abandonado há dois anos, a Escola Nossa Senhora de Lourdes, que foi onde minha mãe estudou, lá 

no Mercado, que embaixo são lojas, tem um mini shopping, ali onde era a Rua da Cultura, tem um 

negócio de coisa de colchão, essas coisas, aqui em cima era a Escola Nossa Senhora de Lourdes, que 

era uma escola de freiras muito antiga e que hoje está abandonada a parte de cima e não tem o que fazer, 

é um prédio perdido ali, porque se fosse para fazer alguma coisa teria que tirar todo mundo ali debaixo. 

Mas enfim, a gente foi mapeando e visitando esses lugares e entrando, sabe? A Leste, a Estação Leste, 

de ferroviária... Então a gente foi nesse processo mapeando, o Centro de Criatividades, foi mapeando 

esses espaços, mas aí a gente não teve condições de dar prosseguimento nesse processo de ocupação. 

Mas foi interessante, porque a gente fez uns estudos da cidade, a gente juntou algumas pessoas para 

estudar e depois, quando teve o lance da ocupação do IPHAN aqui, também isso contribui para a gente 

na ocupação, sabe? Por já ter feito isso, porque foi, tudo fez parte desse processo de querer buscar, de 

conhecer mais a cidade, de compreender mais a cidade, de buscar o nosso sotaque, de buscar a nossa 

poesia, de buscar o jeito que a gente fala, o jeito que a gente se relaciona com as pessoas, sabe? As 

palavras que a gente usa. Então, isso tudo estava nessa sede constante de querer buscar essas coisas. Aí 

foi isso. 

M: E tem planos futuros do que seria esse produto do Sarau Debaixo? 

P: (Risos) Não sei! Eu acho que o Sarau, acho que não existe um produto enquanto coisa, digamos assim, 

um resultado enquanto coisa. Acho que o resultado é, pronto, é esse vento que está batendo aqui agora, 
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a gente está sentindo, a gente não está vendo ele, mas a gente está sentindo. Acho que o resultado do 

Sarau é isso, assim, são coisas que a gente sente, a gente não vai ver, sabe, “olha ali, ali é uma pessoa, 

olha lá, do Sarau Debaixo surgiu um grupo que foi para a televisão”, acho que não é isso, mas é a 

sensação de que as coisas, minimamente, não estão como estavam antes, sabe? A sensação de que é 

possível a gente fazer alguma coisa na rua. A sensação de que a rua agora é um espaço onde as pessoas 

veem como possibilidade, entendeu? Essa sensação, são coisas assim, que a gente não vai pegar, não 

vai segurar o vento, mas acredito que esteja instaurado. E eu acho que é isso, acho que também são 

processos, por exemplo, o Sarau, como eu falei no início, o Sarau foi um processo, foi, digamos assim, 

um parto de um processo de reflexão de alguns anos, meus, das outras pessoas, de cada um que fez parte 

do Sarau, que faz parte do Sarau, porque a gente ainda se reúne, se encontra, mas de cada um, cada um 

tem suas angústias, sejam elas artísticas, sejam elas da cidade, angústias com a cidade, e em determinado 

momento da vida a gente se encontrou e encontrou essas angústias, sabe? Então eu acredito que isso vai 

acontecer, está acontecendo, no sentido de ter mais pessoas se encontrando, angustiadas, e querer fazer 

outras histórias, sabe? E fazer, e fazer, e a gente vai estar fazendo outras coisas, e a gente vai criar outras 

coisas, sabe? Criar. Porque eu acho que é isso, as coisas se transformam, se modificam e a gente vai 

dialogando com essas coisas, com o movimento das coisas e da vida, assim. Mas seria massa, eu queria, 

por exemplo, se fosse hoje uma terça-feira ir para o Sarau, só pra recitar poesia, só pra não fazer nada 

(risos). 

M: É? (risos) Dá uma nostalgia? 

P: Porque, minha filha, era uma ansiedade, Mari, quando era dia de sarau, ave maria! Nos primeiros, 

minha filha, eu nem trabalhava no outro dia, eu pedia folga no outro dia. 

M: Mas assim, por causa dos corres de ajeitar as coisas, ou...? 

P: De corre, de felicidade, minha filha, a pessoa morre fazendo essas coisas! Se você for uma pessoa 

que gosta dessas coisas, quase que explodia de tanto se sentir vivo assim, porque “porra, que coisa linda, 

que foda!”. 

M: Mas era muito bonito mesmo! 

P: E aí, minha filha, também é corre, não é? Várias pessoas têm que estar trocando ideia, você tem que 

estar toda hora aqui, sabe, olhando com o seu olhar periférico para todos os lados... Mas nos primeiros 

era muita felicidade, muita empolgação, tipo, quando acabava o sarau a gente tinha que sair para beber 

e conversar, e conversar, a gente precisava conversar, sabe, falar, falar e ouvir entre nós mesmos, 

precisava formular sobre aquilo, o que é que estava acontecendo ali. Então, no outro dia eu não 

trabalhava, porque eu ficava numa ressaca da poxa, eu chegava tarde, né, aí depois do quinto pro sexto 

eu fiz, “é, não dá pra viver nessa onda não”. No quinto eu falei assim, “não, não posso perder o outro 

dia de trabalho, eu tenho que ficar de boa”. Aí pronto, aí eu comecei a fazer o sarau, quando acabava o 
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sarau todo mundo ia para casa, já ia descansar... Era de boa isso, não era nada ruim ou triste não, mas 

era uma coisa que a gente já ia lidando de uma outra forma, entendeu? Porque também, tudo no início 

era muito novo. Depois, com o tempo, a gente já sabia o que fazia, não precisava ficar se agoniando para 

fazer as coisas, já estava tudo certo, chegava lá, fazia, tal, algumas vezes dava um perrengue e tal, mas 

tudo mais tranquilo para resolver. Então, a gente ia para casa dormir que no outro dia tinha que trabalhar 

e tudo o mais (risos). 

M: Pois, as minhas perguntas acabaram, mas tem alguma coisa que eu não abordei que você 

gostaria de falar? 

P: Mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai (risos)... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

APÊNDICE B – ENTREVISTAS SOM DE CALÇADA 

 

BONFIM, Luan. Entrevista IV. [jan. 2017]. Entrevistador: Mariane Cardoso de Santana. Aracaju, 

2017. 1 arquivo .mp3 (28 min). 

Entrevista com Luan Bonfim, integrante do Som de Calçada. 

Luan: Nunca é igual, o Som de Calçada, todo domingo tem alguma coisa diferente. Tem um brother que 

leva o som e fica lá só curtindo, ele nem canta, nem nada, sabe? Tem outro brother que está levando 

uma mesa de som e fica lá só curtindo também. A galera vê o movimento e “cara, que interessante, vou 

chegar junto da galera”, mas aí é complicado ter gente assim, não é todo mundo que quer botar seu 

instrumento lá, estar lá todos os domingos sem ganhar nada. 

Mariane: E você está desde o início no Som de Calçada? 

L: Estou desde o início, sou o último remanescente, os outros estão viajando. Na verdade, tem uma 

galera agora comigo nessa missão. 

M: Você sempre vai toda semana também? 

L: Sempre, sempre. 

M: Como foi que surgiu a ideia do Som de Calçada? 

L: Então, o Som de Calçada surgiu assim: esses dois amigos que estão viajando, a gente tem uma banda 

de reggae aqui chamada Dream Ziam, e eles tinham acabado de voltar da Califórnia, e isso na Califórnia 

era uma coisa super normal, de colocar bateria, violão numa calçada na praia. Aí a gente ia pra praia e 

já levava os instrumentos, né. Curtia a praia e quando dava final de tarde a gente subia para a calçada e 

começava a tocar lá. Aí a coisa foi tomando uma proporção, foi acumulando cada vez mais gente, até 

que chegou um momento que já estava parecendo um evento mesmo, só que o diferencial era que sempre 

tinha alguém participando também, que não era da banda. Aí foi nessa onda que o Som de Calçada se 

tornou assim, um espaço aberto para qualquer pessoa que quiser manifestar sua arte, não só a música, 

pode recitar uma poesia, um dia desses, por exemplo, rolou dança do ventre, rolou uma galera de fora 

também dançando uns breaks lá, os caras tiravam onda mesmo... 

M: Foi mais ou menos em que ano que vocês começaram lá?  

L: 2012, vai fazer cinco anos. 2015 já estava uma coisa bem mais ampla. 

M: No início eram só vocês e aí colavam uns amigos?... 
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L: A gente, os amigos, a galera que... a Cinelândia, querendo ou não, sempre foi um “pico” do surf, onde 

a galera sempre frequentou, aí já ia acumulando dali, a galera saia da praia, já via a gente tocando, aí já 

colava. 

M: Mas vocês divulgavam também? No facebook, mandava convite? 

L: Não, no começo não, foi muito tempo depois, tipo, 2 anos depois. A gente sempre fez por amor 

mesmo à música, pra estar lá em conexão com a praia, em conexão com amigos, a intenção sempre foi 

essa, na verdade. Até hoje, o som que a gente faz é para agradar quem está lá na roda, sabe? 

M: E como é que vocês se organizam para manter o Som de Calçada funcionando? 

L: Então (risos), hoje eu digo que é meio que uma bagunça organizada o Som de Calçada, porque a 

gente nunca sabe quem vai poder ir, quem não vai. A gente criou um grupo no Whatsapp que é do 

pessoal que, geralmente, está indo levar os materiais, que está chegando mais junto, assim. Só que é 

pelo grupo mesmo, chega no dia: “e aí galera, vamo? Vamo! Quem vai hoje? Vai tal, vai tal, vai tal”, 

então eu já sei como vai ser, voz e violão, às vezes não vai a bateria, às vezes não vai o baixo, sabe? É 

uma organização meio desorganizada. Às vezes, do nada, chega alguém lá com um violino, uma 

sanfona... (risos). 

M: Queria que você me contasse também como é que foi essa receptividade também do pessoal 

que estava por lá, se a maioria das pessoas sempre chegava junto, achava um som legal, ou se tinha 

gente também que achava que era um evento que não era muito legal? 

L: Não, eu acredito que a receptividade da galera foi 100% de braços abertos, porque, querendo ou não, 

é música, né, música é um laço entre as pessoas e a galera sempre abraçou a causa, sempre chegou junto 

também. Muita gente que não conhecia, conhecia lá no dia e já estava lá no outro domingo, já levava 

instrumento também. Tipo, é música de graça na praia, ninguém está gastando nada com aquilo, a galera 

sempre curte. 

M: E por parte do poder público, você acha que teve essa mesma receptividade? Porque houve 

momentos em que houve meio que uma repressão policial também, não é? Como você vê isso? 

L: Então, eu acho que o poder público quando soube do movimento, com certeza eles não estavam 

gostando porque afeta o pessoal dos bares, querendo ou não, está ali ocupando o estacionamento, sabe? 

Tem a questão do estacionamento, a questão dos bares, que são empresários que já têm influência com 

outras pessoas, com políticos, aí já caíram em cima, sabe? E foi meio que acumulando uma bola de neve, 

mas pelo poder público, com certeza não foi visto com bons olhos não o Som de Calçada, com certeza. 

Tanto que aconteceu aquela repressão policial e tal. 

M: Complicado isso... E, o que é que você acha de mais importante que o Som de Calçada traz pra 

esse contexto da cidade, da ocupação do espaço público? 
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L: Então, acho que o Som de Calçada acaba trazendo turismo, com certeza traz turismo. Muita gente já 

veio falar comigo, muita gente de fora já veio conversar comigo, assim “pô, vim do Rio de Janeiro, eu 

nunca vi uma coisa dessa”, “vim de não sei de onde”, “vim da Argentina”, já conversei com várias 

pessoas. E meio que eu não tinha noção dessa proporção que o Som de Calçada tem, e cola muita gente 

de fora que vê o movimento e já vai lá, já se integra no movimento. A ocupação do espaço público é 

importante, é nosso direito. Acho que a gente está colocando meio que uma cultura na rua, só vai trazer 

benefício pra sociedade. O Som de Calçada, hoje em dia, já é meio que uma coisa cultural da cidade, 

um movimento cultural que acontece todos os domingos. Tipo, domingo, qual a opção da cidade? Som 

de Calçada, todo mundo fala isso! Som de Calçada já meio que virou uma rotina de todas as pessoas 

que moram aqui ou que conhecem, conheceram o Som de Calçada. 

M: Engraçado porque foi uma coisa muito espontânea, que vocês nem planejaram, mas que o 

pessoal foi aderindo à causa... 

L: Aham! É isso que eu acho o diferencial do Som de Calçada. O Som de Calçada não tem repertório, a 

gente não sabe quem vai, essa é a essência do Som de Calçada que eu acho interessante que não pode 

perder, entendeu? 

M: E passa pela questão de democratizar também a arte, democratizar a cidade? 

L: Democratizar a arte, a cidade, trazer a galera pra junto da roda, pra pessoa se sentir mais à vontade e 

acabar se libertando mais do receio de chegar lá na frente, pegar o microfone. Muita gente começou a 

tocar lá no Som de Calçada e hoje em dia toca em banda, sabe? É massa, é muito gratificante quando a 

galera chega e fala. 

M: E você acha que o Som de Calçada, além de mudar a vida das pessoas assim, ele também muda 

a forma como aquele espaço funciona? Porque ali é um estacionamento, né, as pessoas veem com 

outros olhos aquilo ali? 

L: Muda totalmente, fica cheio, o estacionamento ali fica cheião! É diferente, o Som de Calçada é uma 

coisa totalmente diferente! 

M: E do Som de Calçada vocês evoluíram pra outras coisas? Tipo, eu entrevistei o outro Luan e 

ele me falou um pouco sobre o Coletivo Verde... 

L: Sim, o Coletivo Verde, o Oitão Cultural... A galera sempre foi envolvida, assim. No meu caso, eu 

sou muito envolvido com a música, só que, tipo, conheço Igor, conheço Adam, conheço Luan que é 

arquiteto também, a galera é arquiteto... Já foi uma junção, né, música com as artes visuais que a galera 

produz e a gente foi tendo várias ideias também além do Som de Calçada, rolou esse Coletivo Verde, 

rolou o Oitão Cultural que era muito massa também. 

M: O que era o Oitão Cultural? 
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L: É onde é hoje o Beco. A proposta era trazer, o pessoal fazia muita arte, tinha exposição de quadros 

da galera mesmo, era um lugar para você frequentar, não só para curtir (porque rolava festa também, né, 

juntava música também), mas era um lugar para você ir lá à tarde, ler um livro, ficar lá à vontade, sabe?  

M: E era aberto, não precisava pagar entrada? 

L: Era aberto, não precisava pagar não. 

M: E você também fazia parte? Ainda faz? 

L: Fazia parte, mas não está acontecendo mais, infelizmente. Era mais a parte do pessoal de arquitetura 

mesmo, eu chegava junto com a parte do som, eu sempre tocava lá. 

M: Sim, aí eles faziam eventos, tinha uma frequência? 

L: Tinha frequência, era, se não me engano, de 15 em 15 dias rolava um eventozinho, exposições, faziam 

uns mobiliários de pallet, a galera fez uns sofás, um centro, ficou massa! 

M: E além desses... Porque esses foram os que vocês desenvolveram depois do Som de Calçada, 

mas teve eventos ou movimentos que inspiraram vocês a desenvolver o Som de Calçada? 

L: Então, é aquela coisa, o Som de Calçada foi uma coisa muito natural, como tem uma banda, a gente 

sempre estava junto tocando, independente do lugar, a gente sempre tocou em lugares assim, sabe? A 

gente ia para a chácara de um brother e aí ficava lá na chácara, ia para a praia e levava para a praia, ia 

para outro lugar e, por exemplo, ia para o prédio de um brother e vinha, trazia bateria e trazia tudo 

(risos). 

M: Era um Som Móvel antes de ser Som de Calçada (risos). 

L: Era (risos), era mais aquela gastação mesmo de ficar lá várias horas tocando, a gente viajou também 

fazendo isso, viajava direto, levava bateria, violão, baixo... Foi uma coisa bem natural mesmo, sabe? 

M: Sim! Então, acho que é isso, minhas perguntas acabaram, mas teve alguma coisa interessante 

que você queria falar e que eu não abordei? 

L: Hum, deixe eu pensar aqui, acho que a gente tocou em todas as partes do Som de Calçada, o início, 

né, como funciona, as tretas... A gente só não se aprofundou muito nessas tretas, mas eu acho que não é 

tão importante não, que é página virada (risos). 

M: É, mas querendo ou não, é importante a gente abordar isso, porque uma coisa que eu estou 

vendo, que eu estou meio que comparando todos os movimentos que tem, como é que um funciona, 

como é que o outro funciona, o que é que eles têm de diferente, e aí, por exemplo, eu entrevistei 

hoje uma menina que era do Sarau Debaixo, e o Sarau Debaixo, desde o início tem essa questão 

contra-hegemônica, eles estão lá pra tentar reivindicar as coisas que eles querem, desde o início, 
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entendeu? O Som de Calçada não, foi uma coisa mais espontânea, por prazer e tal. Mas mesmo 

sendo espontânea e uma coisa de diversão, o poder se sentiu incomodado, entendeu? 

L: Eu acho que eles viram lá, porque a Cinelândia é um lugar meio legalizado, né? Eles viram um 

movimento no domingo lá, muita gente. Eu acho que pensaram assim: pô, a gente não ganha nada com 

isso daí, vamos cortar, vamos cortar. E foi na época que a polícia chegou lá e tal, mas não deu muito 

certo não (risos). 

M: E agora já está tranquilo isso? 

L: Tá tranquilo, tá tranquilo. A gente fez uma manifestação também. Teve um domingo que a polícia 

chegou lá e acabou com o Som de Calçada, aí foi aí que eu conheci todos esses outros movimentos, que 

a galera se mobilizou, entrou em contato com o pessoal do Som de Calçada e tipo, conheci mais de 12 

saraus assim, sabe? E tipo, eu nem sabia que existia. E a galera se reuniu durante a semana, a gente 

decidiu fazer uma manifestação só batendo palma e cantando, porque eles queriam levar o som, queriam 

levar violão, o que tivesse eles estavam levando. Aí a gente foi, tal, e a galera chegou junto pra caramba, 

tinha gente pra caramba. Na hora que a polícia foi abordar a gente, a gente já chegou lá meio que 

preparado também, com dois advogados, sabe? E na hora que a polícia botou a viatura e subiu a calçada 

e foi abordar a gente, chegou uma mulher lá que eu acho que ela é deputada, que aí já tinha conchavo 

com os advogados que a gente conheceu, que foi através dos saraus também, todo mundo junto ali. E aí 

ela conversou com o capitão lá e aí ele liberou.  

M: É, porque é um absurdo tentarem tirar vocês dali, porque é um espaço público, vocês não estão 

fazendo nada demais, estão só usando um espaço que já é nosso, né? 

L: É verdade, eles disseram assim... O policial, o capitão, falou várias coisas nada a ver, totalmente 

despreparado o cara, totalmente despreparado falando que aglomeração de pessoas era crime, 

depredação do patrimônio, e “tá vendo essa areia aqui? Não tinha areia, era grama”, sabe? Sem 

argumento nenhum, o cara chegou lá. “Olha os bancos aí, banco quebrado”, aí foi isso, depois dessa 

versão aí, nunca mais aconteceu nada. Eles estão embaçando nos outros agora né. Ensaio Aberto ainda 

está existindo, mas é em vários lugares agora né? Não tem um lugar fixo, e era um movimento foda o 

Ensaio Aberto! Tem um que é embaixo da ponte do Bairro Industrial, mas era massa, não sei se existe 

ainda... Se eu lembrar o nome eu te falo. Tem vários outros, tem vários outros mesmo! E a leva de artista 

aqui, velho, em qualquer área, é impressionante, Aracaju é impressionante. Na arquitetura, só conheço 

cara foda. A galera da música aqui então, nem se fala, e de várias outras artes, da dança... 

M: E sobre a geração de empregos informais ali quando vocês fazem o evento? 

L: Ah, verdade, é um ponto muito certo isso daí. Tem um coroa lá que ele está desde o começo, ele foi 

o primeiro ambulante de lá, ele ia sozinho lá e ficava só ele de ambulante. Daqui a pouco ele trouxe a 
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mulher, a filha, cada uma com um isopor. Aí eu sempre converso com ele, assim, ele sempre, quando 

me vê: “Olhe, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus”, ele fala assim (risos), “primeiramente a 

Deus, segundamente a vocês do Som de Calçada, porque eu tiro o sustento da minha família daqui”. 

Todo mundo arrumou um jeito de tirar uma grana ali, meio que virou uma feira, uma coisa bem cultural 

mesmo. Todo mundo ganha dinheiro lá, menos eu (risos). 

M: Mas se tirar a música, também, ninguém vai! (risos) 

L: Isso daí foi massa, desse coroa, quando ele falou isso pra mim fiquei até emocionado. É compensador, 

tá ligado, você ver que o esforço que a gente teve de todos os domingos descer caixa de som do elevador 

e tal, e carregador peso, você ver que o esforço gerou. Independentemente da formação do Som de 

Calçada, eu acho que a galera plantou uma semente que germinou e agora o Som de Calçada é da galera, 

não tem dono. Se eu não estiver, isso é o que eu sempre bato na tecla pra galera, porque próximo ano eu 

tô querendo ir embora também. E eu já tô tentando, “galera, vamos chegar junto, quando ver que não 

tem ninguém tocando, cantando, vá, assuma a responsa lá”. A gente só fez plantar a semente, ela 

germinou da melhor maneira e cabe à galera botar pra frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

PINHEIRO, Luan. Entrevista V. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 

<mariane.arq@hotmail.com> em 23 janeiro 2017.  

Entrevista com Luan Pinheiro, integrante do Som de Calçada. 

Mariane: Então, você foi um dos "fundadores" do Som de Calçada? 

Luan: Isso. Isso. Eu, meu irmão e mais outro amigo, também chamado Luan. 

M: Como foi que surgiu o Som?  

L: A gente decidiu ensaiar na praia, ao ar livre, porque a gente tem uma banda de reggae que se chama 

Dream Zion. Então, pra não gastar mais dinheiro com ensaios, fomos primeiro para o Parque dos 

Cajueiros e fizemos um ensaio aberto. E em seguida fomos para a Cinelândia, num dia de domingo. E 

aí, como a gente sempre ia pra Cinelândia, resolvemos continuar fazendo toda semana, até que as pessoas 

foram descobrindo e compareceram. 

M: Então no início eram só vocês três, e depois mais amigos foram se juntando? Como se deu esse 

processo de crescimento? 

L: Exatamente! Por nós três termos a banda, foi por nós três que iniciou-se o processo. E, como é normal 

em Aracaju, muita gente se conhece e logo, logo os amigos começaram a aparecer também, e não 

deixaram de ir mais! 

M: E vocês mandavam convites pelas redes sociais? Faziam eventos no facebook? 

L: No início, não. Depois de uns quatro encontros começamos a divulgar, e aí já era! A galera tomou 

conta (risos). 

M: (Risos) E aí ninguém sabia mais quem organizava, quem participava, virou tudo uma coisa só? 

L: Mais ou menos. A gente manteve um bom tempo o formato. Sempre de uma maneira acústica, com 

violões, percussão e vozes. Aí muita gente foi colando e começamos a microfonar as coisas e levar 

caixas de som. A quantidade de músicos e de pessoas que iam ver só aumentavam, então tinha sempre 

a base envolvida, mas de portas abertas para os que chegassem  

M: Ah, entendi! Queria saber um pouco sobre isso também. Como vocês se organizavam? 

Primeiro porque toda semana, impreterivelmente, tem som de calçada. E também porque tem que 

arranjar, transportar e montar os instrumentos, caixa de som...  

L: Por incrível que pareça, essa era sempre uma tarefa pra nós mesmos, tipo, era nosso material que a 

gente levava sempre e os amigos ajudavam a transportar. Mas sempre nosso material. Até o ponto que 

a proporção ficou muito grande e eu fui na Secretaria da Cultura e fiz um ofício para começar a pegar 

emprestado o som da prefeitura. E, assim, eles ajudaram enquanto eu estava por aí, coisa de um ano. 
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Mesmo assim, sempre fui responsável por ir pegar e devolver. E era todos os domingos, porque a gente 

é muito viciado em música e era nossa diversão! Então, mesmo sem recolher um real de lá, rolava 

sempre. 

M: Sim, acabou se tornando um evento na cidade! Vocês não tinham essa intenção no início, não 

é?  

L: Não! Queríamos só tocar e aí o mar de gente chegou (risos). 

M: Mas me conta mais sobre essa questão da prefeitura. Como foi a receptividade do poder 

público? Houve um apoio bom? Também houve episódios em que reprimiram o evento? 

L: Então, na real, foi uma parceria específica, porque eu fui cara de pau. Tipo, tinha muita gente indo e 

pouco som rolando. Então fui lá sozinho fiz um ofício. Eles não queriam se meter muito. Até porque já 

tinha gente querendo acabar o Som. Então eles emprestavam o som pra mim e eu levava e trazia. Isso 

continuou até o dia em que eu viajei e os próximos que ficaram responsáveis deixaram de pegar o som 

com a prefeitura. A polícia queria acabar com o Som. 

M: E eles alegavam o quê, para querer acabar? 

L: Eles alegavam o mar de gente na praia, muita aglomeração, e diziam que gente se aproveitava do 

evento para vender drogas. Mas eu, como prova, digo que é mentira, porque no Som nunca rolou sequer 

uma briga ou coisa do tipo. Mas eles tentaram fazer isso durante um mês e logo, logo, pararam, porque 

uma deputada chamada Ana Lúcia chegou lá nesse dia e falou com os policiais. Aí, que eu saiba, desde 

lá não rolou mais problemas e o som rola até hoje. 

M: E o que você acha que é mais importante no Som de Calçada pra essa nossa relação com a 

cidade, com o espaço público? 

L: Acho que é a liberdade de expressão, porque não existe barreira entre público e artista, muito menos 

interesse, já que não arrecadamos dinheiro. Então, pra mim, é uma extrema integração artística: 

diferentes tipos de músicas, diferente tipo de pessoas, e o mais importante, no meu ponto de vista, é a 

ocupação da cidade, dos espaços públicos. Porque pra mim não basta o governo ficar fazendo pracinha 

e virar ponto de venda de droga. Se a população utiliza e ocupa o espaço, o espaço automaticamente se 

torna menos perigoso. E nada melhor do que arte para se ocupar um lugar. 

M: Sim, com certeza! O lugar específico que vocês escolheram também fica do lado de um 

estacionamento gigante, e acho que as pessoas olham praquele lugar de uma maneira diferente 

quando está tendo o Som de Calçada. O que antes era um lugar pros carros, vira um lugar de 

festa, de música, de arte!  
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L: Exatamente, boa observação. Isso é dar uso aos espaços e nós, arquitetos, sabemos muito bem fazer 

isso! 

M: Sim! Compartilhar essa visão de cidade que deve ser ocupada, deve ser utilizada pelas pessoas 

como se fosse uma extensão da nossa casa mesmo. Você acha que o Som traz um pouco disso?  

L: Com certeza... 

M: Incentiva as pessoas a saírem mais pras ruas, utilizarem os espaços públicos? 

L: Isso, perfeito, você pegou o gancho (risos). 

M: Pelo que entendi foi uma coisa bem espontânea mesmo, mas só pra não ficar dúvida, vou te 

perguntar se há algum movimento, algum evento em que vocês se inspiraram/se inspiram, sobre 

essa questão da ocupação da cidade. 

L: Ah, existem vários, tipo: Sarau de Baixo, o jazz no turco... Logo depois fizemos o Coletivo Verde, 

que era um projeto parecido só que mais maduro, que fazíamos aos sábados no bar Nova Opção na 

Aruana. Tipo, são movimentos que rolam na cidade que acredito que sejam na mesma linha do Som de 

Calçada. 

M: O coletivo verde é uma reunião musical também?  

L: Isso! Mas parou agora porque os que participavam saíram pra viajar e buscar coisas mais novas 

(risos). 

M: E ele é tipo um produto do Som de Calçada?  

L: Exato, amadurecemos a ideia e criamos o coletivo, afim de alimentar ainda mais a cultura e os 

espaços. 

M: E como é que funciona o coletivo? O que vocês faziam?  

L: A gente se reunia semanalmente para discutir atrações do fim de semana. Tipo, na primeira edição 

rolou oficina de grafite, de fotografia e música. Na segunda, dança, roda de discussão sustentável e 

música. Sempre com arte envolvida. E aí, nesse coletivo, a gente passava chapéu e fazíamos uma 

caixinha, para trazer mais apresentações e comprar material. 

M: Que legal! Onde vocês faziam essas edições? Na Cinelândia também? 

L: Não, não. Lá no bar Nova Opção na Aruana. Acho que no YouTube tem uns vídeos. Tem uma página 

no Facebook também. 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA CLANDESTINO 

 

RODRIGUES, Daniela. Entrevista VI. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 

<mariane.arq@hotmail.com> em 01 fevereiro 2017.  

Entrevista com Daniela Rodrigues, organizadora do Clandestino. 

Mariane: Dani, li os textos [sobre outras entrevistas realizadas com o Clandestino, enviados por 

e-mail], muito bons! Obrigada pelo conteúdo. Em alguns vocês falam um pouco sobre o 

Clandestino ser um "remake" daquilo que os punks já faziam nos anos 80, 90... Você tem mais 

informações sobre esse período? Fiquei curiosa para saber mais. 

Daniela: Não tenho muitas, mas você pode conversar com Silvio Campos, vocalista da Karne Krua, que 

ele fazia parte disso. Mas não era nada muito elaborado. Eles marcavam o show em alguma praça, 

divulgavam e faziam um "gato" pra ter eletricidade e fazer o evento acontecer. A gente adaptou a ideia. 

O clandestino que fazemos nos últimos 6 anos é a nossa versão. 

M: Entendi! Muito bom descobrir isso. Agora, uma outra pergunta que eu queria te fazer era 

sobre essa questão da apropriação do espaço público. Pra vocês, ir pra rua foi uma opção pra se 

apresentar diante dessa limitação do cenário musical da cidade. Mas vocês também acabam 

transformando o espaço público, né? Como você enxerga essa ressignificação do espaço, ao ser 

ocupado pela música de vocês?  

D: O primeiro impulso foi ir pra rua porque não estávamos tenho espaços pra organizar nossos eventos. 

Muito bizarro mesmo. Isso foi depois de mais de ano batendo na porta de vários bares e locais, tentando 

alugar o lugar e não tinha conversa. Mas, obviamente, a ideia de ocupar a cidade e re-significar espaços 

públicos veio no bojo. A gente sempre viu isso como um ponto positivo e algo político - como o evento 

é. É um "statement". A cidade é de tod@s e ocupar (principalmente) o centro e algumas praças e espaços 

esquecidos ou "invisíveis" acabou se tornando parte da proposta do evento. Que é itinerante por isso 

também.  

M: E como se dá a escolha dos lugares pra realizar o evento? Além de serem espaços públicos, 

como vocês selecionam esses pontos de atuação na cidade?  

D: Não tem muitos critérios, mas tentamos não repetir o local escolhido. Alguns amigos próximos ou 

pessoas no facebook ficam sempre mandando sugestões e ficamos sempre de olho pela cidade. 

Pensamos em locais que sejam legais, que possibilitem um show (tipo, não dá pra fazer num terreno 

abandonado sem nada de eletricidade, luz) e que não sejam tão ruins para locomoção de ônibus. Para 

que seja bem acessível e todo mundo que queira possa ir. 
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M: Entendi! Sobre esses "espaços invisíveis" que você citou, sei que já rolou Clandestino debaixo 

do viaduto do dia, na ponte aju-barra... Teve outros? 

D: O primeiro foi no coreto da praça fausto cardoso. O segundo ali próximo aos arcos da orla. O terceiro 

no skatepark Cara de Sapo na orla. O quarto no banho doce, na praia. Mais tarde passo a lista do resto 

porquê não lembro tudo de cor (risos).  

M: Certo, Dani! Valeu mesmo pela disponibilidade e pelas informações! 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA BATALHA DO OCTÓGONO 

 

MÉDICI, Mariáh. Entrevista VII. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 

<mariane.arq@hotmail.com> em 31 março 2017.  

Entrevista com Mariáh Médici, organizadora da Batalha do Octógono. 

Mariane: Então... Me conta primeiro o que era a Batalha e quem organizava? 

Mariáh: Em 2013, eu fui convidada pelo Pedro Bomba e pelo Allan Jonnes a formar o Sarau Debaixo, 

e foi muito interessante porque a gente começou e outras pessoas se identificaram com a construção, 

então vieram pra somar também, e aí a gente começou a conhecer várias pessoas que eram simpatizantes 

do rap, ouvintes e pessoas que tinham alguma aproximação e começou-se a realizar dentro das edições 

do Sarau Debaixo uma roda de free style, que era uma vertente do rap que não era muito explorada aqui 

em Aracaju, daí surgiu a necessidade de montar uma batalha exclusiva, à parte daquele espaço, 

justamente pra a gente conseguir fazer algo mais estruturado e tal. E aí, a priori montou-se o Delta Nove 

Rap Home e depois eu fui convidada a compor o coletivo e dentro de um mês, mais ou menos, a gente 

conseguiu realizar a primeira batalha, que foi no dia quinze de março de 2014, ali no D.I.A., no mesmo 

lugar que era feito o Sarau Debaixo justamente para perpetuar a questão da ocupação do viaduto do 

D.I.A. e enfim, nesse coletivo do Delta Nove Rap Home eram vários rappers que faziam parte, na 

verdade eu era a única mulher e a que tinha uma história um pouco mais longa, né, dentro do rap, o que 

fez com que a gente trocasse bastante experiência a respeito, eu não faço free style em público, mas sou 

muito atenta à cena e a gente teve algumas conquistas, mas teve algumas frustrações também, 

principalmente porque houve uma mudança do espaço, ele não tava mais como a gente conseguia utilizá-

lo, então a guarda municipal começou a baixar lá e isso foi meio que fazendo com que a gente começasse 

a ter muitos contratempos, muitas coisas, mas que foi primordial pra que a gente conseguisse disseminar 

essa cultura do free style, tanto que fruto da Batalha do Octógono, hoje a gente tem a Batalha do 

Cajueiro, hoje a gente tem a Batalha da Barra, a gente tem várias batalhas de free style, a Batalha do 

Conhecimento no Sarau da Feira a gente tem muita coisa que surgiu da Batalha do Octógono, né, e isso 

fez com que inclusive vencedores das batalhas fossem batalhar em outros lugares, outros estados, 

levando a Batalha do Octógono como uma referência. 

Me: Entendi! Então a priori vocês queriam realizar no viaduto do D.I.A, mas depois vocês fizeram 

algumas edições em outros lugares públicos, não foi?  

Mh: Isso, a gente, por conta dessa perseguição, por conta da questão da guarda municipal, da própria 

polícia que baixava lá, eles chegaram a cortar a energia do viaduto para que não fosse utilizado aquele 

espaço, então a gente migrou pra Praça da Juventude no Augusto Franco, que foi super de boas, mas 

artista independente levar esse tipo de projeto é muito difícil porque a gente precisa de uma estrutura, 
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né, então som é caro, a logística demanda ganha também, premiação, enfim, é uma série de coisas que 

demanda grana pra fazer e infelizmente a gente não tinha nenhum tipo de incentivo financeiro para tal, 

a não ser dos amigos, né, o cara do som que pegava e fazia um preço mais acessível, um tinha uma 

gambiarra, o outro tinha... Então a gente fazia dessa forma, mas que também não conseguimos levar 

adiante porque dentre as batalhas, a mais bem estruturada era a nossa, então a que tinha equipamento 

bom, a que tinha... o mínimo que a gente podia ofertar né, foi muito difícil mas foi histórico. 

Me: Como foi esse processo de repressão por parte do poder público? Vocês chegaram a fazer 

quantas edições lá no D.I.A.? 

Mh: A gente fez quatro edições no viaduto do D.I.A. e uma na Praça da Juventude, se eu não me engano. 

E na gestão municipal anterior a gente tinha muito embate, não só com o Sarau Debaixo, com a Batalha 

do Octógono, mas outras iniciativas que acabavam de alguma forma compondo... E sempre a gente se 

via nessa, né, de boicote, de repressão, dessas coisas assim partindo muito da guarda municipal, a PM 

nunca, pelo menos na Batalha do Octógono, nunca chegou para tirar som, essas coisas, mas a guarda 

municipal sim. Inclusive, quando a gente foi fazer na Praça da Juventude, a guarda municipal ficou 

rondando um tempo pra ver da qual era, né, e a gente achou que mais uma vez a gente ia ser reprimido 

por conta daquilo dali. 

Me: Triste ver isso, é uma coisa recorrente em todos os eventos que eu tô entrevistando... Então, 

mas me conta mais sobre a escolha do viaduto pra realizar a batalha. Você falou da experiência 

que teve com o Sarau Debaixo, mas como você enxerga aquele espaço? 

Mh: Então, quando os meninos idealizaram o Sarau, ainda não tinha o espaço, até que o Allan Jonnes, 

eu acho que estava passando de ônibus, alguma coisa assim, e ele disse “nossa, pode fazer ali debaixo 

do viaduto do D.I.A.”, e é tão comum nos outros estados usar a parte debaixo como um ponto de cultura, 

mas que eu não tinha visto aqui ainda, a não ser embaixo da ponte lá do Bairro Industrial, mas que já 

também tem uma estrutura própria pra isso, e aqui pro lado da zona sul eu não tinha visto ainda. Então 

era um espaço frio, um espaço que a gente passava de forma despercebida e que se transformou a partir 

de uma ótica diferente praquele espaço. Então, a gente acaba vendo isso em outros locais também, “poxa, 

a gente já passou tantas vezes aqui”, um dos exemplos é a Cinelândia ali, o Som de Calçada né, quantas 

pessoas passam por ali? Aquele lugar sempre foi pico de surfe, a galera sempre se encontrava, “ah, vamo 

na praia? Vamo na Cinelândia”, e naquele espaço ali formou-se um ponto de cultura também. Então, o 

D.I.A., ele tem toda a estrutura que a gente precisa, é um lugar de certa forma seguro, é um local que 

tem ponto para transporte do lado, que tem a questão ali do terminal que passa pra todas as zonas daqui 

de Aracaju, os coletivos, e tem a energia, tem estacionamento, então era um espaço pronto, mas que a 

gente não enxergava, e sempre que eu passo por lá, eu acho que todas as pessoas que passam por lá 

olham agora esse ponto de uma outra forma, esse espaço dentro da cidade de uma outra forma até por 

uma intervenção de grafite que teve lá, então isso deixa muito claro que ali já foi um ponto de cultura. 
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Me: Que legal o que tu disse! Porque na minha pesquisa eu tô trabalhando com a hipótese de que 

esses eventos ressignificam o espaço residual. Tipo, as pessoas passam a encarar o local de outra 

forma, não apenas um vazio na cidade. Você acha que o Sarau e a Batalha trouxeram isso então? 

Mh: Mais do que tudo, né, mais do que encontrar novos poetas, novas pessoas que fazem free style, 

incentivá-las, empoderá-las, abraça-las, houve uma mudança no espaço em que a gente estava. Então, 

um espaço frio passou a ter uma mística diferente. E eu acho que qualquer pessoa que chegue ali no 

viaduto, principalmente os que frequentavam, entende e consegue sentir isso. Não só o Sarau e a Batalha 

do Octógono ocuparam aquele espaço, teve o Baile das Bruxas, que foi ali também, de um coletivo só 

de mulheres protagonizado pelo Levante Popular da Juventude, que a gente fez uma intervenção Fora 

Temer, eu não sei se você sabe disso, mas que foi um dos marcos ali do Viaduto do D.I.A., eu posso até 

te mandar foto se você precisar, a gente parou o trânsito todo lá e queimou o nome Fora Temer na rua, 

colocou faixa, enfim, a gente fez uma intervenção bem bacana. Também teve a Semana de Visibilidade 

Trans, que eu estava na construção também e foi exibido um curta na parte de cima do viaduto, né, então 

usaram como se fosse o teto do viaduto como tela, e também teve outra atividade dentro dessa pauta da 

visibilidade trans, então tudo aquilo mudou o aspecto do espaço, né, foi... Agora ele compõe dentro da 

questão cultural de Sergipe, ele tem uma história ali e é isso que a gente acaba disseminando pra vários 

outros espaços e tá aí, é público, é pra gente, só falta a gente fazer e deixar com que a gente faça, né! 

Me: Esse que queimou a faixa foi o Baile das Bruxas? Se você tiver material sobre ele eu quero e 

agradeço muito sim! 

Mh: Sim. Pode ser mais tarde? Porque eu estou usando meu pacote de dados e vai demorar muito pra 

eu mandar todas as fotos pra você, então daqui a pouquinho eu vou pra casa onde tem wi-fi, viu? Daí eu 

te mando, pode ser? 

Me: Ah, claro que sim, sem pressa. Então, faltou eu te perguntar também sobre a intenção de 

vocês com o coletivo Delta Nove e a Batalha. Essa questão mais voltada pra cena do rap em 

Aracaju mesmo. Se você estiver ocupada também, pode ir respondendo quando tiver um tempinho 

livre, sem problema! 

Mh: Ótimo, porque aí eu consigo fazer mais com calma e tal. E eu estou acionando também umas 

pessoas que eram do coletivo Delta Nove que vieram antes de mim, porque eu entrei depois, pra eles 

darem um salve aí também na ideia. É importante também, eu acho, sob a ótica deles, a respeito tanto 

do espaço como da iniciativa e, enfim, da história que trilharam. E logo menos aí eu já te dou uma 

resposta, tá bom? Beijo, brigada viu? 

Me: Ah, mulher, que massa! Oxe, obrigada você pela disponibilidade e por tudo. 
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APÊNDICE E – DEPOIMENTOS DOS EXPECTADORES 

 

QUEIROZ, Igor. Depoimento I. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 

<mariane.arq@hotmail.com> em 10 abril 2017.  

Conheci o projeto Som de calçada por acaso, passeando de bicicleta pela orla de Aracaju, 

como fazia durante os fins de tarde dos finais de semana. Eram meados de 2013 e o projeto ainda não 

tinha a proporção que hoje possui, eram poucas pessoas tocando seus instrumentos, de forma livre, sem 

cobrar de quem ali permanecia admirando a música e só esse fator já me cativou, naquele momento 

parei minha bicicleta e por ali fiquei um bom tempo, coisa que dificilmente fazia, pois ali não havia 

nenhum atrativo por se tratar de um estacionamento no fim da Passarela dos Caranguejos.  Para mim, 

aquele local era frequentado apenas pelas pessoas que ali estacionavam e iam para os bares da região ou 

pelos surfistas que ali também estacionavam seus carros para praticarem seu esporte.  

A priori achei uma iniciativa muito boa, pois reunia as pessoas de forma espontânea e livre, 

onde pessoas de todas as idades, gêneros e classes sociais se encontravam para se divertirem ouvindo 

músicas tocadas por pessoas como elas, sem palco ou qualquer separação, e inclusive convidando 

qualquer pessoa que queira manifestar sua arte ou participar da roda musical. Por saber tocar alguns 

instrumentos, logo no evento seguinte já quis participar e levei, e pude presenciar o evento, e vi como é 

importante esse tipo de manifestação cultural em que as pessoas interagiam, dançavam, cantavam 

livremente, e para mim o mais importante: passaram a frequentar mais aquele local, que por vezes era 

taxado de perigoso. 

O Som de Calçada mudou a Cinelândia, como é conhecida aquela região, hoje é tão 

frequentada que chega a formar aglomerados, também ocasionou o surgimento de vendedores, 

ambulantes, artistas que expõem seus trabalhos e inúmeros outros. As pessoas passaram a reconhecer 

aquele espaço como realmente delas e a frequentar não só nos domingos (dias que ocorrem o Som de 

Calçada), como de costume. Hoje, aquela região da orla de Aracaju se tornou viva e bem vista, e através 

desse movimento social agregou valores que antes as pessoas não enxergavam, o que estimula cada 

pessoa que conhece o Som de Calçada a também se manifestar e usufruir de diversas formas dos locais 

que existem na cidade, ocupando e tornando esses espaços antes invisíveis em espaços vivos. 
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SOUZA, Kleverton. Depoimento II. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 

<mariane.arq@hotmail.com> em 10 abril 2017.  

 

Então, não sei por onde começar. Acho que falar sobre minha vinda do interior de Sergipe 

um ponto interessante a se apontar, já que essas discussões sobre ocupação dos espaços públicos não 

são tão recorrentes assim. Pois bem, ao chegar em Aracaju – mesmo que só por uns dias para fazer 

minha inscrição na universidade - acabei participando de um ato contra o aumento da tarifa do ônibus. 

Esse dia me marcou, tal como me fez ter outra dimensão sobre a cidade, seus espaços e inevitavelmente 

sobre você, eu, nós, civis. 

Porém esse ponto de partida envolve apenas a minha primeira experiência com o ativismo 

existente na capital Sergipana. Posteriormente, quando já estava mais envolvido com a cidade e 

consequentemente morando nela fiquei sabendo de movimentos que ocupavam locais inusitados – para 

mim- e a partir disso faziam de lá um grande barulho, barulho esse que envolvia poesia, música, 

performance, enfim arte.  

A partir daí foi quando toda terceira terça do mês meu coração batia forte ao ouvir a frase-

hino: “todo chão será palco, todo muro será mural e toda esta cidade poesia”. E assim eu era apresentado 

ao Sarau Debaixo, que acontecia debaixo de um dos viadutos mais importantes de Aracaju em relação 

ao trânsito, mas ao mesmo tempo esquecido enquanto espaço de possíveis ações e intervenções 

possíveis. Lá acontecia de tudo, poesia? Sim! Música? Sim! Performances? Sim! Dança? Sim! E suas 

mais distintas artes de rua.  

Já sabe, não é? Eu não parei por aí. Após isso fiquei sabendo de outros coletivos como o 

Ensaio Aberto e o Clandestino, dos quais tinham suas propostas também baseadas na ocupação de 

espaços públicos e encher de arte. O segundo mais voltado para a contracultura e rock underground. No 

bairro Rosa Elze da cidade de São Cristóvão também já aconteceram algumas intervenções do tipo, mas 

de forma esporádica.  

Apesar de ser na verdade uma pessoa casual, de fato não chego a acompanhar todos os 

eventos, entretanto a todo e novo encontro proporcionado por algum coletivo assim, onde acabo indo, 

sempre fico encantado e realizado por ter saído de casa. E de alguma forma a mudança sobre minha 

perspectiva sobre espaços urbanos públicos também foi bastante importante para que possa refletir não 

só em metrópoles, mas também em cidades pequenas como de onde eu nasci e cresci. 

 

 

 



146 
 

SANTANA, Monize. Depoimento III. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 

<mariane.arq@hotmail.com> em 10 abril 2017.  

 

Já devem fazer dois anos desde aquela noite quente em Aracaju (apesar de estarmos no in

verno, naquela ocasião, frio é algo inimaginável naquela cidade). Me deixei levar pela minha prima a u

m evento na orla: som de calçada. O nome é autoexplicativo, mas ainda assim me permitirei a redundâ

ncia para que seja possível assimilar os detalhes. Sob uma tenda, em algum ponto da orla de Aracaju, p

essoas diversas, desconhecidas, anônimas, se reuniam aos domingos para fazer um som. Ou, melhor di

zendo, vários sons. Violão, teclado, pandeiro, saxofone, vozes... Ou qualquer outro instrumento capaz d

e produzir música era bem vindo ali. À beira-mar, numa noite quente, densa e salgada, eu estava lá. Se

ntindo o mar penetrar minhas narinas e se misturar ao meu corpo. Me juntando à multidão de vozes cur

iosas que se aglomeravam em volta da tenda, procurando uma brecha para espiar ou simplesmente uma 

oportunidade para conhecer pessoas novas. O som na tenda diversificava cada vez que se adicionava u

m novo instrumento. E as vozes fora da tenda se intensificavam em resposta ao magnetismo musical. A

li estava eu. Uma em meio àquele aglomerado, fascinada pela singularidade do Som de Calçada. É algo 

que deveria existir em outros lugares, porque achei a iniciativa fantástica. Ainda hoje, se me recordo, p

enso que o definiria com essa palavra: singular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

147 
 

ARGOLO, Ptrucio. Depoimento IV. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 

<mariane.arq@hotmail.com> em 14 março 2017.  

 

Sobre o Sarau de Baixo, Ensaio Aberto e Som de Calçada. 

Antes de retratar a experiência como frequentador dos espaços culturais e de resistência 

social que acontecem (aconteciam) no cenário urbano de Aracaju, começo citando a lei 10.257, de 10 

de julho de 2001, que discorre em toda ela sobre direito a cidade e participação popular. Destaco o 

parágrafo II do artigo 2º que firma a “gestão democrática por meio da participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano” como umas das 

diretrizes das políticas urbanas para desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana. 

Levando em consideração o que foi dito, as movimentações espontâneas que surgiram nos 

espaços públicos de Aracaju e que vez ou outra acontecem, mesmo com resistência da gestão pública, 

legitimam não só o direito a cidade. Diria que esses espaços acontecem/aconteciam num diálogo de três 

posturas: dos artistas que disseminam o acesso a cultura, dos movimentos sociais que manifestam seus 

pleitos e aproveitam esses espaços como espaços de empoderamento e resistência das minorias e a dos 

frequentadores que acessam a todos esses diálogos da cidade.  

Os espaços – Sarau de baixo, Som de Calçada, Ensaio Aberto – embora com algumas 

particularidades, apresentam características em comum. São espaços que não acontecem em prol da 

geração de capital, espontâneos e democráticos, de livre e fácil acesso. É possível notar também que 

uma grande parte dos frequentadores, de uma parcela marginalizada da cidade, utilizam esses espaços 

com a frequência dos eventos e que possivelmente não frequentariam outros espaços destinados ao lazer 

- porque exigem um valor de entrada ou por não se sentirem a vontade como minoria frequentadora. 

Por fim, penso que a continuação desses projetos é importante para dar visibilidade às lutas 

sociais existentes, para continuar permitindo ao público marginalizado, que já não têm negado vários 

direitos, o acesso a uma maior parte da cidade tanto como frequentador como atuante na construção 

desse cenário, além da troca de informação e das várias culturas que podem existir na cidade. 
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CARIGÉ, David Yuri. Depoimento V. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 

<mariane.arq@hotmail.com> em 31 março 2017.  

 

O movimento Som de Calçada é um grande exemplo de como a arte e a música podem unir 

as pessoas. Um grupo que contém equipamentos de som e instrumentos musicais individuais junta-se e 

forma assim uma pequena banda, onde é permitido que os frequentadores possam ter a oportunidade de 

tocar. Esse movimento começou com alguns amigos que não tinham lugar para ensaiar e tocar suas 

músicas, assim recorrendo à orla de Aracaju. O som foi atraindo público e assim formou uma reunião 

semanal que cresce cada vez mais. Pessoas de várias tribos diferentes se reúnem e estão ali com o mesmo 

objetivo: curtir a música, encontrar amigos, se divertir.  

O surgimento de um movimento como esse na atualidade de forma tão espontânea é 

importantíssimo, pois demonstra o quanto aquela população necessita do contato e do incentivo à arte. 

A conquista do espaço público também é importante porque com ele existe o reconhecimento. Minha 

percepção foi de um lugar amigável, divertido, com todos os tipos de pessoas juntas unidas pela música 

e pelo ambiente tranquilo. Saber como esse movimento surgiu, seu crescimento e presenciar um local 

com energia tão boa torna mais interessante ainda a experiência e faz com que você queira sempre voltar. 
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OLIVEIRA, Laise. Depoimento VI. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 

<mariane.arq@hotmail.com> em 04 fevereiro 2017.  

 

O Sarau Debaixo, com toda sua entonação artística e cultural, propunha uma ressignificação 

aos espaços públicos, cujo uso se configurava de forma distinta ou muitas vezes defasada. Nesse sentido, 

a realização desse evento, que trazia em sua composição performances artísticas, declamações de 

poemas com pautas atuais e importantes, músicas e cultura local, proporcionou, em toda sua compleição, 

um novo sentido ao espaço utilizado, uma nova cor ao que antes era cinza, e uniu, em nome da arte e do 

conhecimento, pessoas distintas em um lugar antes esquecido. 
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MORAIS, Heitor Gabriel. Depoimento VII. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 

<mariane.arq@hotmail.com> em 29 março 2017.  

 

Do meu quarto eu ouvia os primeiros ruídos do microfone. Corria pra varanda pra ver 

quantos éramos, e lá ficava me balançado na rede esperando o primeiro grito de: VIDA LONGA AO 

SARAU DEBAIXO! 

Toda terceira terça-feira do mês, um mantra muito eficiente para minha mente esquecida. 

Posteriormente acabou virando uma rotina fácil de ser lembrada, não só pelo fato de poder ver acontecer 

da janela do meu quarto. 

O Sarau foi a primeiro coletivo de arte na rua que frequentei em Aracaju, então foi através 

dessa iniciativa que pude ter contato com uma cena artística da cidade até o momento desconhecida por 

mim. Eu via gente de todo tipo clamar suas dores, conquistas e inquietudes naquele palco, montado ao 

mesmo nível do solo que seus expectadores. Uma arte acessível, um artista que voltava pra multidão e 

se misturava.  

Toda terça feira do mês, acabou virando o dia de encontro com amigos que eu não podia 

ver na rotina conturbada. Um lugar pra conhecer gente nova, pra se sentir em casa rodeado de gente que 

te aceita e te compreende. De beber, fumar, comer, conversar até passar a hora. E, principalmente, de 

não esquecer dos problemas, mas de entender que eles são, muitos deles são, vividos coletivamente, e 

que temos uns aos outros para nos apoiar.  

O viaduto do D.I.A. sempre compôs uma das cenas mais recorrentes na minha cabeça 

quando penso em Aracaju, quando penso na minha casa, por passar bastante tempo na varanda 

observando a cidade se mover e o tempo passar. Ele sempre estava lá, transmitindo medo e frieza, 

lembranças de amigos que já foram assaltados, as vezes que suei por ter que ir até o terminal a pé, o que 

significa atravessá-lo, e como tudo poderia ser diferente.  

Hoje, depois da experiência do Sarau, que mesmo tendo fim, quando volto à minha varanda 

vejo um viaduto completamente novo, mesmo que a cena seja completamente velha, no bruto. Ainda 

enxergo as marcas de grafite nas colunas espessas, que me lembram do chão riscado de poesia, de giz, 

e todos que a pisavam. Eu vejo o espaço que a multidão habitava do lado de lá, eu sinto o cheiro 

marcante, os olhares, o beijo, a energia. O lado de cá do viaduto continua o mesmo, mas o meu sarau, 

entre oito colunas, e um elevado que se tornou marquise pros nossos sonhos, ainda vive do lado de lá. 

Ainda vive na minha memória e ressurge cada vez que olho pela minha varanda. Os encontros acabaram, 

mas o Sarau Debaixo possui, sim, vida longa nos corações de quem frequentou ou viu pela janela do 

ônibus que saia do terminal.  

Vida longa a um sarau eternizado debaixo de um viaduto.  

O meu sarau sobrevive.  

 




