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Território tradicionalmente ocupado por uma parte da população negra de Porto 

Alegre, o bairro Cidade Baixa vem sendo, ao longo do tempo, descaracterizado 

por um processo de gentrificação, passando por inúmeras remoções que 

levaram grande parte da população negra moradora do bairro para as periferias 

da cidade. Documentos históricos registram nessa região festividades negras, 

candombes e batuques pelo menos desde a metade do século XIX, período em 

que já se instauravam conflitos e restrições em função do alto som dos tambores 

e a perturbação do sossego. O presente trabalho busca refletir sobre a atual 

controvérsia instaurada neste mesmo território em torno do carnaval de rua, que 

após longa trajetória de idas e vindas, retoma sua folia, crescendo 

significativamente nos ultimos dez anos, e gerando reclamações sob o 

argumento de perturbação do sossego. O foco, neste trabalho, se volta para as 



tecnologias de poder e iniciativas de controle por parte da prefeitura municipal 

de Porto Alegre e Ministério Público Estadual, determinando a proibição do uso 

de espaços negros como o Largo Zumbi dos Palmares, a alteração dos trajetos 

tradicionalmente realizados pelos blocos, a restrição de horário, bem como 

iniciativas de controle dos corpos e suas moralidades. O estudo aponta para 

processos de invisibilização e discriminação da população negra porto-alegrense 

e suas práticas e saberes como parte da identidade cultural desta região, através 

da repressão e controle de festividades tradicionalmente negras, e o 

fortalecimento de uma narrativa dominante de supervalorização da branquitude, 

da herança européia, e da figura do gaúcho como símbolo da cultura regional. 

Palavras-chave: invisibilidade; políticas sonoras; carnaval de rua; práticas 

musicais afro-brasileiras; território  



 
"nenhuma dúvida há em conceder a licença que ela requer,  

menos para os enterros,  
por serem atos que eles praticam contra nossa religião,  

e mesmo [...] se for na Várzea ou na Rua da Olaria  
e outras iguais fora do Centro da Cidade,  

será melhor por causa das queixas que costumam fazer os vizinhos  
em virtude do barulho que fazem nos seus batuques."1 

 

Em 2009 tive o prazer de participar de um arrastão da Turucutá Batucada 

Coletiva Independente, da qual eu fazia parte na época. A função era concentrar 

os batuqueiros na Cidade Baixa e num determinado momento sair tocando pela 

rua João Alfredo até chegar ao Largo Zumbi dos Palmares, carregando junto 

quem estivesse interessado em pular e brincar ao som da batucada. Participei 

dois anos como batuqueira. A brincadeira cresceu, e ano passado a saída da 

Turucutá reuniu, segundo dados apresentados pela prefeitura municipal de Porto 

Alegre, em torno de 30 mil pessoas. Esse fenômeno, ao que tudo indica, ocorreu 

com vários blocos2, não só com a Turucutá, e hoje se tornou pauta de reuniões 

acaloradas entre órgãos da prefeitura, associação de moradores, comerciantes 

locais e – por último – os blocos.  

No presente artigo dedicarei atenção a este embate e aos argumentos e 

estratégias utilizados pelas diversas partes envolvidas afim de destrinchar 

questões que estão em negociação na disputa pelo uso do espaço público. A 

controvérsia passa por várias questões, de forma que tive que fazer aqui um 

recorte, abrindo mão de alguns aspectos. Para além do discurso público, 

expresso, do embate, o qual aparecerá aqui a partir da reunião entre as partes 

para definir as regras do carnaval de rua da cidade, serão desenvolvidas nesse 

trabalho algumas observações relativas às saídas dos blocos que ocorreram 

durante os meses de janeiro e fevereiro de 2015 em Porto Alegre, bem como 

                                                        
1 HRS. Fundo Requerimento. Grupo Polícia. Maço 90 – 1850. Despacho do Subdelegado 
Francisco Macedo, para o Senhor Chefe de Polícia, em 22 de março de 1850, em resposta à 
solicitação de uma negra forra de autorização para a realização de festividades negras em Porto 
Alegre. Mais informações ver DIAS, Glauco Marcelo Aguilar . “Batuques de negros forros em 
Porto Alegre: Um estudo sobre as práticas religiosas de origem africana na década de 1850”, 
Trabalho de Conclusão em História, 2008, IFCH, Departamento de História. 
2 Neste contexto, o termo bloco se refere blocos carnavalescos, que se configuram como 
grupos musicais performáticos que fazem intervenções urbanas pelas ruas da cidade, 
geralmente se deslocando de um ponto a outro, em sua grande maioria compostos por 
percussão, sopros (metais), voz e harmonia (cavaquinho e violão). A formação instrumental e os 
elementos performáticos de cada bloco variam muito, havendo blocos com bonecos gigantes, 
outros com mestre-sala e porta-bandeira, elementos das escolas de samba, dos blocos de Olinda 
(Pernambuco), etc. 



informações referentes ao planejamento de alguns grupos para as saídas de 

2016, ressaltando estratégias de resistência, formas sutis de escapar à captura 

do estado por parte dos envolvidos com o carnaval de rua, desde ritmistas e 

participantes dos blocos, até vendedores ambulantes, foliões, etc. 

O território em questão já é alvo de disputas há muito tempo, porém nos 

últimos anos os conflitos parecem novamente acirrados. Cidade Baixa é um 

bairro de Porto Alegre, terreno de muitas estórias vinculadas a trajetórias da 

população negra da cidade, que por muito tempo predominou a ocupação desta 

região até ser deslocada para regiões periféricas, como a Restinga. Alguns 

estudos e relatos apontam a presença de batuques e candombes nessa região 

já no século XIX. Outros historiadores exploraram a presença dos blocos 

carnavalescos nessa região até a década de 1960, quando a ditadura militar teria 

formalizado a saída dos blocos, exigindo adequações que acabaram por 

desconstituir o carnaval de rua como ocorria até então. Mais recentemente, no 

ano de 2004, o desfile das escolas de samba de Porto Alegre foi deslocado para 

o Complexo Cultural Porto Seco, sambódromo localizado na zona norte da 

cidade, saindo da região central3.  

Crescente nos últimos dez anos, o carnaval de rua de 2014 recebeu 

aproximadamente 250 mil pessoas pelas ruas da Cidade Baixa, contando com a 

participação de vários blocos, cada um com características diferenciadas, uns 

tocando marchinhas de carnaval, outros samba enredo, outros ritmos variados 

incluindo funk, jongo, e assim por diante. Cada dia a Cidade Baixa tinha uma 

trilha sonora diferente. Não só o número de pessoas, mas o número de blocos 

cresceu significativamente nos últimos anos. Se no carnaval de 2014 foram treze 

blocos na programação oficial divulgada pela prefeitura, em 2015 esse número 

subiu para vinte e seis. Dentre estes se encontram blocos antigos que retomaram 

a brincadeira recentemente, como o bloco Rua do Perdão; outros são blocos 

formados por jovens negros moradores da Cidade Baixa, ritmistas de escolas de 

samba, filhos e netos de foliões dos antigos blocos que também reocupam este 

                                                        
3 Até 2004 os desfiles das escolas de samba de Porto Alegre ocorriam na região central 
da cidade. Nos últimos anos antes do seu deslocamento para o Complexo Cultural Porto Seco, 
o desfile de carnaval ocorria na orla do Lago Guaíba, uma região supervalorizada da cidade. 
Carnavalescos apontam a construção do Complexo Cultural Porto Seco como uma forma velada 
de retirar o carnaval negro da região central da cidade através da promessa de um grande centro 
de eventos, e que na prática se tornou um sambódromo localizado numa região periférica e 
inóspita da cidade. 



lugar, outros ainda remontam a vivência de blocos de Olinda, em Pernambuco, 

com bonecos gigantes e bandas de frevo. A folia dos blocos no carnaval de rua 

não se restringe aos quatro dias de carnaval, ocorrendo nos finais de semana 

durante a segunda metade de janeiro, fevereiro e início de março. 

Este ano (2015) a prefeitura resolveu “assumir” o carnaval de rua da 

Cidade Baixa, atendendo às reivindicações de alguns moradores articulados 

através de associações. Para tanto, no dia 12 de janeiro de 2015, uma semana 

antes da saída do primeiro bloco a prefeitura realizou uma reunião com as 

associações de moradores, representantes do poder público e comerciantes, 

juntamente ao vice-prefeito da cidade, Sebastião Melo, na qual foram 

determinadas alterações nos percursos, limite de horário para término da folia 

dos blocos e restrição de datas. Ao final desta reunião foi divulgado pela 

imprensa: “Prefeitura assume Carnaval da Cidade Baixa e prevê mudanças 

contra 'excessos'". 

 A associação de moradores divulgou em comunidade virtual que a 

intenção era de estabelecer junto à Brigada Militar quatro dias de folia, com a 

dispersão4 dos blocos fora do bairro. Devido à grande repercussão das notícias 

com relação às definições desta reunião os blocos se mobilizaram, sendo 

chamada uma nova reunião no dia seguinte incluindo, pela primeira vez, os 

blocos.  
“No primeiro ano à frente da organização do Carnaval de rua 

da Cidade Baixa, a prefeitura de Porto Alegre promete puxar as rédeas 
da folia no bairro boêmio. Após uma reunião com representantes do 
poder público, entidades e moradores dos bairros Cidade Baixa e 
Ipanema, o vice-prefeito Sebastião Melo sinalizou que haverá 
mudanças, mas não detalhou quais.  

— É verdade que na Cidade Baixa tem havido excessos. E 
esses excessos criaram um clima que se refletirá no Carnaval agora — 
indicou Melo.  

Conforme Melo, os "'excessos' que têm tirado o sossego dos 
moradores do bairro seriam as aglomerações na rua sem 
organização prévia nem autorização da prefeitura, que marcaram a 
rotina da Cidade Baixa em 2014. Para evitar um repeteco no Carnaval, 
quando 'os nervos afloram', segundo o vice-prefeito, a prefeitura quer 
regular a brincadeira nas ruas do bairro.” (DIÁRIO GAÚCHO, 
12/01/2015)5 (grifo meu) 

                                                        
4 Dispersão é o termo utilizado para a finalização da performance e literalmente a 
dispersão dos foliões com o fim do cortejo. 
5  Disponível on-line no endereço http://diariogaucho.clicrbs.com.br/rs/dia-a-
dia/noticia/2015/01/prefeitura-assume-carnaval-da-cidade-baixa-e-preve-mudancas-contra-
excessos-4679984.html 



O rebuliço foi grande! A notícia de que o carnaval poderia ser reduzido a 

quatro dias de folia, com hora marcada pra terminar e alteração de itinerários 

circulou rapidamente nas redes sociais, o que rendeu inúmeras postagens e 

comentários indignados. “Como assim? Querem acabar com o carnaval da 

Cidade Baixa!”, “a melhor coisa de Porto nos últimos anos tem sido toda essa 

cultura brotando na cidade e a prefeitura de-lhe jogar agua fria, saco”, “Porto 

Triste”, “a gente comentava sobre isso antes, talvez as tribos e os blocos negros 

possam participar por igual”, foram alguns dos comentários que encontrei.  

Para além da repercussão nas redes sociais, a nova reunião, 

contemplando agora os blocos, que ocorreu no dia seguinte, 13 de janeiro de 

2015, rendeu bons debates. Reporto aqui um trecho de abertura da reunião: 
 – Meu nome é Cláudia Graça, eu sou vice-presidente da Associação 
Amigos dos Moradores da Cidade Baixa, e eu quero dizer que eu estou 
muito feliz de nós estarmos aqui nesse momento, porque eu acho que 
isso é histórico. Eu não tenho o conhecimento de a gente poder estar 
aqui num momento de democracia real, e da gente poder dizer e olhar 
os vários olhares aqui. Bom, é um momento... o carnaval ele é histórico, 
é maravilhoso, é gostoso sim, eu sou uma das que participo e vou nos 
blocos atrás, amo o carnaval, né. O que nós moradores da Cidade 
Baixa estamos pedindo é que seja ordenado, que seja legal, que seja 
tranquilo, que a gente saiba quais são os blocos, o horário, definir 
datas... o mínimo de organização pra que possa a gente ter um 
carnaval gostoso, tranquilo, mas que seja ordenado, que seja legal, é 
isso que eu coloco. (...)A gente quer sim o carnaval na Cidade Baixa, é 
um desejo, mas que seja de repente dividido com outros bairros, não 
seja apenas na Cidade Baixa. Tem outros bairros merecedores 
também dos nossos blocos na rua. Então é isso. Muito obrigada. 

Sebastião Melo, vice-prefeito – Bom, nós podemos então... os blocos 
podem se manifestar por gentileza? Quem é que vai abrir aí... 

 – Sim. O meu nome é Thais Gonzalez, eu tô aqui como representante 
da Turucutá, que é um bloco da Cidade Baixa, e antes da gente poder 
falar, eu só queria dizer assim, a gente não tá muito por dentro do que 
aconteceu nessas tantas reuniões que a gente não foi envolvido, então 
a gente não sabe nem se vocês já tem alguma proposta... A gente é 
um grupo que começou fazendo isso há seis anos atras e independente 
da prefeitura, independente da brigada militar, até porque não era essa 
multidão que acabou acontecendo hoje... então a gente, pra poder falar 
a gente gostaria de saber o que vocês tem em mente né. (…) Então 
assim, antes da gente partir pra propor qualquer coisa, é saber o que 
que vocês pensaram. A gente leu... os 4 blocos, não sei quanto, outro 
bloco no outro bairro, mas a gente não sabe as coisas como é que elas 
tão, então quem sabe vocês nos esclarecem pra gente ver o que que 
a gente pode estar discutindo aqui hoje. Obrigada 

Sebastião Melo, vice-prefeito – Brito, vou te pedir, com o teu poder de 
síntese aí, fazê um.... fazer um resumo, ou seja, né do nosso... das 
nossas reuniões, de ontem, dessa reunião de ontem, tá?! 

Assim se inicia a reunião. Primeira reunião em que os blocos participam, 

para tratar da organização de uma série de eventos que acontecera até então 



independentemente entre si, em que cada bloco marcava sua data, fazia sua 

organização interna, inclusive no que diz respeito a autorizações e avisos prévios 

à prefeitura, e que este ano, uma semana antes da saída do primeiro bloco, 

passa a ter a organização “assumida” pela prefeitura. Neste momento Cláudio 

Brito, jornalista, radialista e carnavalesco, faz uma longa fala como porta-voz da 

prefeitura, bastante cordial, contextualizando a polêmica do carnaval de rua da 

Cidade Baixa, as transformações relativas ao local de desfile das escolas de 

samba, a tradicionalidade do carnaval de rua naquele local. 
“estava eclodindo um encaminhamento até então desconhecido, por 
uma determinada área do município, a Secretaria da Juventude, que 
estava desenhando inclusive uma hipótese de blocos em outros 
bairros. A representante da associação 'ah, porque os outros bairros 
recebem', mas como foi debatido ontem, e foi muito bem verificado 
ontem, sítio histórico, cultural, não se cria, não se inventa. Feliz ou 
infelizmente pra quem não gosta, ali é que acontecem as coisas. 
Areal da Baronesa, Praça Garibaldi, José do Patrocínio, Lima e 
Silva, foi ali que eu vi tudo isso nascer, foi ali que eu corri quando 
criança.” 

Após “amaciar” os presentes – principalmente os representantes dos 

blocos que chegaram à reunião bastante incomodados em função dos boatos e 

reportagens que circularam no dia anterior apontando uma série de alterações 

impostas à suas atividades sem sua participação – Cláudio Brito chega aos 

pontos esperados, falando da demanda de ordenar a saída dos blocos, para que 

a prefeitura possa se organizar para contribuir com o carnaval da cidade, 

diminuindo o impacto para os moradores e disponibilizando serviços públicos. 

Segue um recorte da fala de Brito, que falou durante 25min ininterruptos: 
“Resumo da ópera para todos os blocos: ficou patente que é uma 
realidade que ninguém vai afrontar, ninguém vai interromper, mas que 
deverá ser viabilizada com a possibilidade de se ter local, dia, hora, 
assistência de saúde, possibilidade de mobilidade policial, banheiros 
químicos, tanto quanto necessários, e além disso mobilização do 
trânsito que for necessário naquilo que realmente cabe ao poder 
público, cabe ao município nestas ocasiões. (...) se bomba molotov não 
se impede, se acompanha democraticamente, bloco de carnaval muito 
menos, se acompanha democraticamente. Mas democracia significa: 
respeitar o direito de todos. Então se ia até as duas da manhã, se vai 
até às 11, se vai até a meia noite. (…)Carnaval até as 6:00 da manhã 
é no Porto Seco, com regulamento, quesito, arquibancada, é outra 
história. (…) O poder público, e isso ficou muito claro, foi chamado... 
foi chamado. O poder público não pode omitir, se ele fomenta a cultura, 
ele fomenta a cultura com aquilo que lhe cabe: serviço público. Vai ter 
que pagar hora extra pra azulzinho, a brigada militar vai ter que dar um 
jeito, o Procon vai estar la pra fiscalizar a venda abusiva (...), a SMIC 
da mesma forma... todas vão estar.  
Foi isso que se discutiu ontem Thais, não nasceu ontem! Na Praça 
Garibaldi nasceram os nossos bisavós, que fizeram... nós... nós não 
descobrimos a pólvora. Nós nos fazemos no bloco, a família do Mingo, 



a família do Joaquim, correto, já fazia há muito tempo, e naquele sítio. 
Ali teve as escola de samba, os democratas... A Praça Garibaldi era o 
ponto de partida de todo mundo. O trajeto natural, histórico, era da 
Praça Garibaldi, pela rua da Margem, entenda-se João Alfredo, e 
dispersava lá onde hoje é o Zumbi dos Palmares. E já a Brigada 
Militar disse 'pelo amor de Deus, até o Zumbi não dá pra ir'. Ele 
quer partir ali na área da República cair na praça cuias, lá pro 
anfiteatro Por-do-Sol... na Praça... como é que é o nome mesmo? 
Isabel A Católica, muito bem.” 

Resumo da ópera? Apresenta-se como necessário, para o poder público, 

devido a reivindicações de moradores do bairro Cidade Baixa, controlar, regular, 

ordenar essa festa popular. 

* * * 

Um dos principais argumentos trazidos na reunião para debate, e que se 

apresentava também como sendo o motivo da alteração no calendário, itinerário 

e local de dispersão de saída de alguns blocos, era a insuficiência de “efetivos” 

da Brigada Militar para fazer a segurança do evento. Segundo o coronel presente 

na reunião, em dias em que há outros eventos paralelos na cidade, como a 

“saída da santa” Nossa Senhora dos Navegantes, bem como as atividades 

relacionadas ao carnaval das escolas de samba no Complexo Cultural Porto 

Seco, ou jogos de futebol vinculados ao campeonato “Gauchão”, a Brigada 

Militar não teria condições de dar cobertura aos blocos, o que se apresenta então 

como um impeditivo de que o evento ocorra.  

Entrou-se então em uma discussão em torno da necessidade de tantos 

funcionários da Brigada Militar para estas saídas dos blocos, já que a experiência 

dos últimos anos não apresentava nenhuma ocorrência grave. Vinícius, mestre 

de bateria da Turucutá e parte do grupo organizador do bloco faz referência à 

história de autonomia dos grupos e à ausência de registros policiais 

preocupantes durante suas atividades:  
“[meu nome é] Vinícius, faço parte da Turucutá. Acho muito legal a 
iniciativa de reunir essas pessoas ainda que tardia, né, porque, pelo 
menos nós temos sete anos de vida e desde então nunca precisamos 
da prefeitura pra fazer financeiramente. A EPTC, o DMLU sempre nos 
ajudou, inclusive nos instruindo e, nesses sete anos, se eu estou 
falando bobagem por favor me ajudem, eu não me lembro de nenhum 
assassinato (…). Indo junto ao nosso amigo ali do Panela no Samba... 
é claro, é muita gente, a Brigada tem sua responsabilidade e nós 
também, isso é uma coisa. A questão, que é importante dizer, é que é 
sim preciso rever o histórico. O vice-prefeito começou dizendo que a 
gente tinha que esquecer o passado e começar a falar a partir de agora. 
Não, acho que não é bem assim. Acho que os grupos aqui têm se 
organizado autonomamente e tem feito, nas nossas condições, tem 
feito da maneira muito correta. A gente nunca deixou de avisar, (...) 
nunca vi nenhum bloco passar das vinte e duas horas – gostaria de 



saber até qual é o bloco que dizem que entrou a madrugada fazendo. 
Eu nunca vi e participo de quase todos quando posso.” 

Algumas outras falas, de integrantes de blocos, seguem no mesmo 

sentido, questionando o porquê de uma repentina preocupação com a segurança 

se não há durante estes dez anos de “ressurgimento do carnaval de rua da 

Cidade Baixa” registros de ocorrências graves durante as saídas dos blocos, 

nem abusos no que diz respeito à lei do silêncio por parte dos blocos. Os 

argumentos do coronel da Brigada Militar passam por reclamações de barulho 

por parte dos moradores, risco de ocorrência de um desastre aos moldes da 

Boate Kiss6  a céu aberto, em função da grande aglomeração de pessoas nas 

ruas, riscos de assalto, até ocorrências de pessoas urinando, defecando e 

fazendo sexo na frente das casas: 
─ Até agora foi feito todo um acordo pensando no carnaval pelos 
blocos, pela visão dos blocos, interessante para os blocos, não é 
interessante para a segurança pública, que até agora não foi 
consultada. Ponto. Certo? (...) Então a Brigada Militar agora, o cidadão 
lá falou do planejamento, setembro meu amigo, a brigada procurou já 
e, queria saber o que que ia ser feito no carnaval.(Coronel da Brigada 
Militar) 
─ Mas ninguém procurou os blocos! (varias pessoas falando a 
mesma coisa, polêmica) 
─ Vamos ouvir o coronel (voz do vice-prefeito, Sebastião Melo) 
─ ...então a Brigada Militar, a Brigada Militar quer dar a segurança 
merecida para todos! Quando se fala 'não houve nenhuma ocorrência', 
claro que não houve morte contra a vida. Agora, diversas ocorrências 
no 190 patamo sobre mijando na rua, defecando na rua, sexo na rua, 
droga na rua, isso diga-se em frente às casas, em frente aos prédios, 
certo? (Coronel) 
─ Mas isso é todo dia! (várias pessoas argumentando) 
─ Exatamente minha amiga, isso é todo o dia, só que agora tem 
cnpj, rg, e é por isso que a Brigada Militar vai atuar. Certo? 
(Muita reclamação, muitas pessoas falando ao mesmo tempo) 
─ ...então, a Brigada Militar se posicionou, nós queremos dar uma 
segurança adequada ao evento, tá?! E quando se fala que não tem 
nenhuma ocorrência, que bom! Só que na verdade, é olho no olho! 
Ocorrências adversas. Tá?! E meu trabalho é carnaval, eu tenho trinta 
anos de Brigada. Então a gente sabe o que tá fazendo. E controle de 
multidão é muito... e agora tá acontecendo bizarro. Então a ideia é 
essa. Então, só retomando objetivamente, algumas datas não terão 
condições de serem oferecidos uma segurança adequada! E aí 
pessoal, vai à revelia. À revelia é sai como quer, vai como pode. Depois 
aguenta o peso.  

A argumentação da segurança pública varia de acordo com o tema e o 

bloco. Mais adiante o coronel afirma que se as saídas em dias em que há outros 

eventos paralelos fossem na orla do Guaíba, na região do anfiteatro por-do-sol, 

                                                        
6 Incêndio de uma boate na cidade de Santa Maria em 2013, no qual morreram muitos 
jovens pela impossibilidade de fuga. 



não tem problema, o problema é se forem na Cidade Baixa. Já quando a questão 

é o desvio do local de dispersão dos blocos, sobre a qual a Brigada Militar é 

enfática em dizer que não há condições de manter o Largo Zumbi dos Palmares, 

o argumento é que as pessoas ficam no largo após o término dos blocos, 

gerando muitas reclamações por parte dos moradores. Por outro lado, em 

seguida o coronel afirma para o bloco Maria do Bairro7 – o qual há dez anos 

realiza sua festa na rua Sofia Veloso, no interior do bairro – que para ele é melhor 

que não haja deslocamento, o que de certa forma é contraditório com relação à 

proposta de dispersão fora do bairro, principalmente se considerarmos que o 

bloco Maria do Bairro é dos poucos que saiu desta reunião com autorização para 

tocar até às 22h, diferente da maioria dos blocos que seguem com a exigência 

de terminar a folia no máximo as 21h. Dessa forma, além de manterem sua 

atuação no miolo do bairro, local de difícil circulação e dispersão, ainda 

obtiveram autorização para cessar a música mais tarde. 
 “pra mim tu fica parado, ponto. Eu boto uma estrutura, monto 
uma estrutura, feito, ok, dali tu não sai. Se os caras depois, tirada a 
banda, todo mundo, ficar até as 6 da manha, aí é a velha cidade baixa 
que nós já conhecemos” 
 “isso, é isso, é a velha cidade baixa...” (palmas) 

Ainda se o problema for a significativa aglomeração de pessoas na rua e 

o risco de um desastre como o incêndio da Boate Kiss mencionado pelo coronel, 

o Largo Zumbi dos Palmares seria o local ideal, pois trata-se de um largo – como 

o nome já diz – o qual dispõe de uma grande área aberta, com inúmeros campos 

de fuga. Porém, quando se fala em Largo Zumbi dos Palmares a reação é 

imediata, e segundo o coronel o problema com os vizinhos é enorme: “no Zumbi 

de jeito nenhum!”. Ao mesmo tempo, enquanto o Largo do Zumbi, por ser um 

largo, tem um distanciamento significativo das casas e prédios residenciais, a 

esquina da Sofia Veloso com a Lima e Silva é no coração da Cidade Baixa, 

absolutamente cercada de grandes edifícios residenciais e casas, o que a priori 

configuraria exatamente a situação a ser evitada pela Brigada Militar.  

Dentro das questões referentes à segurança pública também estavam 

abarcadas questões sanitárias e a demanda evidente de uma política que 

disponibilizasse estrutura de banheiros e lixeiras adequadas para atender ao 

                                                        
7 O bloco Maria do Bairro é formado por pessoas brancas de classe média, relacionadas 
à produção cinematográfica gaúcha, à rede televisiva local, e sua principal liderança está 
diretamente envolvida com a mobilização partidária. 



grande número de foliões. Porém, a posição da prefeitura é de que este não é 

um fator de responsabilidade de poder público, atribuindo ao cidadão a 

responsabilidade de governar-se de acordo com a norma, dentro daquilo 

entendido como o padrão de comportamento normal, caso contrário poderá ser 

punido. A mesma responsabilização do sujeito se dá com relação ao lixo, quando 

o vice-prefeito realiza uma campanha junto aos blocos e nas redes sociais para 

que os foliões levem suas próprias sacolinhas de lixo para a festa. Durante o 

carnaval, não houve nenhum tipo de reforço das lixeiras públicas, ficando as 

pequenas lixeiras absolutamente transbordadas de lixo por não serem 

adequadas a demanda da festa. 
 Temos que fazer como no Rio de Janeiro... eu vi isso, caminhão 
com a marca da antártica colocando banheiro químico. Eu assisti a 
cervejaria custeando o banheiro químico. Vai e volta né?! (Brito) 
 Mas é dever do estado botar banheiro químico. (blocos) 
 Como? (Brito) 
 Banheiro químico é dever do estado. Zelar pelo patrimônio 
público é dever do estado, não? (representante de bloco) 
 Não, é dever de cada um de nós não fazer xixi no chão. (Brito) 
 Sim, mas nesse caso é dever do Estado disponibilizar banheiro 
químico pra que as pessoas não mijem no chão. (representante de 
bloco) 
 Bom, cheguem a essa discussão. Eu não creio que seja dever 
do estado a contratação de banheiro químico, honestamente. (Brito) 

Outra questão debatida enquanto parte das questões de segurança 

pública durante a reunião foi a grande incidência de vendedores ambulantes 

durante as folias do carnaval de rua da Cidade Baixa, sendo afirmado pela 

prefeitura que estes seriam todos cadastrados, para que se pudesse ter um 

“controle absoluto”. A questão se coloca durante o debate sob o argumento de 

que no carnaval de rua do ano anterior haviam muitos vendedores ambulantes 

vendendo cachaça com energético sem nenhum limite ou controle, inclusive para 

menores de dezoito anos, e que isso não poderia mais ocorrer, porém logo de 

início o tema emerge como uma necessidade de proteger os comerciantes 

locais:  
“Essa coisas tem que ser ajustadas. Controle absoluto, em favor dos 
comerciantes! Eu aprendi isso ontem, que eu não percebia, que não é 
só vantagens que tem os comerciantes. Os ambulantes irregulares 
acabam estragando o negócio dos comerciantes, que podem ajudar os 
blocos, desde que tenha uma resposta adequada. E ambulante que 
fica vendendo Caninha 51 acoplada a Red Bull e mais cerveja pra 
meninada, tem que realmente retirar... 'ah, a SMIC não tem como', isso 
não é nem pra SMIC, isso é pra Brigada, quem tem que recolher isso 
é a Brigada. Um cara que tá vendendo bebida alcóolica com Red Bull 
pra um garoto menor de idade, termo circunstanciado nele. Então, isso 



aí é que tem que ser ajustado, (…) os ambulantes tem que ser 
cadastrados, tem que ser regulados, porque organiza...” 

Ao longo da reunião a questão foi retomada algumas vezes, sendo 

argumentado também por alguns representantes de blocos que se os 

ambulantes são um problema para os comerciantes, também é problema o 

monopólio de cervejarias como a Skol, que no carnaval anterior teria montado 

grandes bancas para vender cerveja, vendendo por um preço mais alto que o 

normal, sem nenhum controle ou fiscalização, com direito a camarotes, além de 

que os vendedores ambulantes estariam sendo fiscalizados pela Secretaria 

Municipal de Indústria e Comércio (SMIC), tendo a cerveja confiscada caso fosse 

de outras marcas que não Skol. Por mais que a proteção aos comerciantes tenha 

aparecido na primeira argumentação, a conversa seguiu no sentido da venda 

irregular para menores de idade, e posteriormente já passou direto para o debate 

em torno do patrocínio ou não dos banheiros públicos pelas cervejarias, e quais 

seriam as contrapartidas que teriam pelo investimento. “Controle absoluto!” em 

defesa da sociedade.  

* * * 

Dentre as regras trazidas pelo poder público para as atividades do 

carnaval de rua da Cidade Baixa está o término da batucada dos blocos no 

máximo às vinte e uma horas, com algumas raras excessões que obtiveram 

autorização para seguir tocando até às vinte e duas horas. O principal argumento 

é de que há um altíssimo índice de reclamações de perturbação do sossego por 

parte da vizinhança, ou seja, de moradores da Cidade Baixa. Quem encabeça 

esse argumento na discussão a princípio é a Associação de Amigos de 

Moradores da Cidade Baixa, que nesta reunião quase não se pronunciaram, 

apenas na fala supracitada. Em defesa dos moradores estava a promotora do 

meio ambiente, Denise, que apresentava o seguinte argumento:  
“é muito comum essa situação de perturbação do sossego enfim dos 
bares, dos restaurantes, enfim de tudo que vocês puderem imaginar, 
tá. Então qual é o compromisso que a promotoria vai depois chamar 
um por um ao longo do ano pra gente conversar com calma enfim... 
(...) o que que vocês aí teriam que se comprometer: as 21 horas vocês 
encerram aquela parte mais ostensiva né, dos tambores, a musica 
amplificada, dos carros de som enfim, naturalmente as pessoas vão se 
dispersando. O que se espera de vocês é que vocês não incentivem 
que isso continue noite a dentro. E isso vale pra todos, viu pessoal? 
(…) O que que a gente quer evitar aqui, que num domingo a noite isso 
avance pela madrugada porque os moradores dali depois vão ficar 
muito ruins, não vão poder dormir, tem que trabalhar segunda-feira. 
Tá?!  Então é essa solidariedade que nós temos que construir na nossa 



reunião, um se colocando no lugar do outro pra que a gente possa 
chegar num acordo.”  

Vale considerar que dos vinte e cinco blocos oficiais8, apenas dois têm 

suas saídas marcadas para domingos na Cidade Baixa, estando todos os outros 

com suas saídas programadas para sábados, ou domingos na orla do Guaíba. 

Isso indica que em no máximo dois domingos haveria o risco de som alto até 

tarde, e conforme o planejamento apresentado pelos blocos a previsão seria de 

término às vinte e duas horas, o que está dentro do horário permitido por lei. 

Segundo os argumentos trazidos pelos representantes dos blocos na reunião em 

questão, não há ocorrência de blocos tocando “madrugada adentro” como 

sugerido pela promotora, sendo eles de modo geral respeitosos quanto ao 

horário de silêncio mesmo antes de haver uma intervenção da prefeitura para 

tal, quando a folia acontecia de maneira autônoma e independente do poder 

público. Ainda assim, os representantes da prefeitura, da segurança pública, 

foram enfáticos quanto a obrigatoriedade de encerrar as atividades no horário 

combinado: 
“Pessoal, quando a gente fala que é até vinte e uma, vinte e uma 
guarda o tarol, repinique, o tambor e vai embora. Se alguém (...) 
querendo tocar o pandeiro dele ali, se ele for identificado com a 
camiseta, o bloco, e tal, a responsabilidade pega. Só isso. Deixar 
claro. Tá!? (…) vinte e uma horas encerra, e tem o horário de 21 até 
22 pra dispersar total!” 

Foi então argumentado pelos blocos que as pessoas ficam nas ruas, e 

que isso não é do controle dos blocos, pois, afinal de contas, um bloco de no 

máximo cem pessoas não pode ser responsabilizado pela ação de trinta mil. 

Além disso, é trazido pelos blocos que se há tantas pessoas que se mantém nas 

ruas após os blocos ou até mesmo independentemente dos blocos, é porque há 

uma demanda muito grande pela vivência deste espaço de boemia, de vida 

noturna, de ocupação dos espaços públicos durante a noite, e que 

historicamente isso ocorre na Cidade Baixa e no Largo Zumbi dos Palmares, o 

que de certa forma também está relacionado às histórias deste lugar. Ainda 

assim o delegado argumenta:  
“Depois das vinte e duas, quando dispersou o bloco, as pessoas ficam. 
Por isso que nos queremos, pensando nisso, nesse calculo, que seja 
num local que cause menos impacto para moradores, que é a praça 
Isabel A Católica. Se for no Zumbi eu passo a noite toda tendo 

                                                        
8 Blocos que de alguma forma buscaram comunicar ao poder público suas folias e 
entraram para a divulgação oficial do carnaval de rua de 2015. 



problema. Eu eu digo enquanto segurança publica, tá certo? Então, a 
verdade é essa, ok? (…) de jeito nenhum o Zumbi... se rolar vai 
endurecer, vai endurecer pro lado do MP”  

Além daqueles que querem dispersar no Largo Zumbi dos Palmares como 

sempre fizeram até então, outros blocos tiveram seus locais de origem 

ameaçados pelas decisões da prefeitura. Vera Daisy Dorneles, mulher, negra, 

sessenta anos, foi à reunião defender dois grupos: o Samba da Joaquim, grupo 

de jovens que faz um “samba de raiz” na rua Joaquim Nabuco, e que segundo 

ela estava ameaçado de ser proibido de fazer sua roda na rua; e o bloco da Rua 

do Perdão, existente desde os antigos carnavais da capital, espaço de expressão 

da cultura negra que silenciou por algumas décadas e hoje está novamente ativo 

no carnaval de rua da Cidade Baixa. Relatando sua angústia, Vera diz: 
“nesta manhã eu saí muito triste por saber que o samba da Joaquim 
não iria acontecer. Mas eu sou persistente, como tenho sido toda a 
minha vida. Toda a minha história de vida tem sido de uma mulher 
negra persistente, assim como eu sou jornalista, fruto da minha 
persistência. Eu disse 'eu vou na reunião e vou mudar esse cenário' – 
anjos protetores, meus orixás, a entidade maior estava do meu lado e 
ouviram o grito – fazer a defesa do samba da Joaquim', a defesa de um 
grupo de jovens que faz samba de raiz, me emocionou, me fez mudar 
uma historia. Domingo dia 18, a partir das 17h, com tempo marcado 
para acabar, e assim tem sido todas as nossas atividades. Nós 
estamos fazendo o samba da Joaquim pontualmente encerrando às 
21h, respeitando a lei do silêncio.9 

Mais adiante, novamente em diálogo com “nossa grande líder”, como se 

referiu o vice-prefeito, surge a sugestão de alterar o local tradicional de folia do 

bloco da Rua do Perdão, com o deslocamento de uma quadra, para diminuir o 

impacto aos moradores.  Vera argumenta:  
“Historicamente, inclusive, acontecia sábado a Rua do Perdão ali, e 
como foi retomado, agora não queremos que saia dali. Mas assim, nós 
temos a questão do horário que sempre foi respeitado. Vinte e uma 
horas termina e aí a dispersão até as vinte e duas, sempre muito 
tranquilo. (...) Só que assim, isso é até um resgate cultural, porque 
nos foi tomado esse espaço, esse foi um dos primeiros espaços 
pra carnaval, e é mantida essa data inclusive, terça-feira de 
carnaval, que quase nada acontece em Porto Alegre. Então assim, 
ok, mas [sair dali] vai ser bem complicado.” 

                                                        
9 Os jovens que fazem o Samba da Joaquim são os mesmos moradores negros da Cidade 
Baixa que no ressurgimento no carnaval de rua montaram um bloco para reocupar esse espaço 
que era vivenciado por seus pais e avós com os antigos blocos, apresentando um repertório hoje 
de antigos samba-enredos de escolas de samba de Porto Alegre, mescladas com músicas 
relacionadas às religiões de matriz africana. Em diálogo com um dos fundadores do bloco, um 
dos motivos apresentados para a criação do bloco foi a não identificação com “blocos brancos” 
que vinham ocupando esse espaço, e que segundo eles “nem sabem tocar”. Os integrantes são 
em sua grande maioria ritmistas de escolas de samba da capital. A articulação para o bloco surge 
justamente da roda de samba entre amigos, o Samba da Joaquim. 



 

* * * 

A Cidade Baixa é já há muito tempo palco de transformações urbanas e 

disputas, e também foco de pesquisas acadêmicas. Há significativa produção 

acadêmica a respeitos deste território, sejam elas referentes ao carnaval de rua, 

ou aos processos de gentrificação e higienização das regiões centrais da cidade, 

no âmbito de pesquisas históricas e de reconstituição de um passado 

carnavalesco. Faço aqui uma retomada rápida de algumas produções a fim de 

contribuir para a compreensão do lugar do qual estamos falando. Alguns autores 

como a historiadora Sandra Jatahy Pasavento debruçaram-se sobre os 

processos de urbanização e transformação dos espaços da cidade, atentando 

para as mudanças estruturais que atingiam diretamente a população negra e 

pobre da capital, bem como as divisões e estigmatizações que se produziam em 

torno das regiões de ocupação negra e marginalizada, como cortiços, casebres 

e porões, nas “avenidas” localizados nas proximidades da Cidade Baixa e 

Centro, reunindo negros forros, prostitutas,  caracterizados por ela como 

“alteridades rejeitadas, negadas e estigmatizadas”, representando os 

“excluídos”, que por variados motivos se contrapunham à imagem de “matriz 

civilizatória”. A historiadora vai percorrer os territórios de abrigo dos 

considerados “outros”, buscando identificar essa “outra cidade” incrustada na 

“cidade cidadã”. 

Segundo Pesavento, na inferência das construções de sociabilidades e 

valores referentes a um imaginário urbano pretendido, segue uma segregação 

espacial, uma apropriação dos territórios da cidade decorrentes dos estereótipos 

fixados. Assim, os qualificados como perigosos, marginais, turbulentos, são 

repelidos do trato social. Pesavento ressalta que os becos eram áreas 

confinadas no território nobre e central da cidade, e por isso, incomodava os 

“cidadãos”, porém, havia outros “lugares de alteridade” que abrigavam este 

excluídos e igualmente eram censurados e qualificados pejorativamente, como 

a Colônia Africana, atual bairro Rio Branco e Mont'serrat, e o Areal da Baronesa. 

Este, aparece na produção desta historiadora enquanto uma região da cidade 

que abriga em grande quantidade uma comunidade negra marginalizada, que 

vai encontrando nestes espaços um lugar para se produzir enquanto grupo, com 



suas festividades, sua moral, seu ethos, em contraposição à estigmatização que 

lhe é atribuída pelos jornalistas e cronistas da época.  

Abordando a temática do carnaval, Iris Graciela Germano, também 

historiadora, escreve sobre os negros e o carnaval de rua de Porto Alegre nas 

décadas de 1930 e 40, levantando uma série de dados interessantes a respeito 

das festividades carnavalescas nestes bairros negros da cidade, repetidamente 

Colônia Africana, Areal da Baronesa, Ilhota, Santana, reunindo uma porção 

significativa de materiais e registros das festas promovidas nas ruas da Cidade 

Baixa neste período. 
“As sociedades carnavalescas populares surgidas no início do século, 
composta por descendentes de africanos, seus blocos e cordões, 
apropriaram-se, como no caso das procissões religiosas, da forma de 
desfile aceito e incentivado e que não representava perigo ou 
desordem ao olhar das autoridades. Porém, imprimindo-lhe uma nova 
musicalidade e estética, traduzindo outra forma de perceber e de 
relacionar-se com a cidade e expressando sua apropriação simbólica 
do carnaval. (…) Tamborins e instrumentos de percussão marcavam 
uma nova musicalidade, as coreografias sensuais, com um gingado 
específico, mostravam um novo estilo de dançar e as composições 
musicais revelavam seus desejos, suas representações de si e do 
mundo com o qual interagiam. Enfim, o carnaval passou a ter um 
significado específico ao ser apropriado por esse grupo, principalmente 
naquele momento, em que o carnaval de rua passou a ser associado, 
quase que exclusivamente, ao elemento popular e negro. 
”(GERMANO, 1999) 

Durante as décadas de 30 e 40 as elites passaram a realizar suas folias 

nos clubes, nas ilhas e nas praias do Guaiba, quando o espaço da rua passa a 

ser utilizado quase que exclusivamente pelos grupos, blocos e cordões 

carnavalescos populares, principalmente por negros. 
“Esses blocos e cordões populares constituídos em finais da década 
de 20 têm na cidade uma forte ligação com seus territórios negros, pois 
foi nesses territórios que surgiu a maioria desses agrupamentos 
carnavalescos populares. O Areal da Baronesa, a Ilhota, a Colônia 
Africana e a Cabo Rocha eram os quatro grandes territórios negros de 
Porto Alegre nas décadas de 30 e 40, e até hoje são evocados nas 
lembranças de carnavalescos que lá moraram ou que tiveram 
parentes ou conhecidos que lá habitaram.” (GERMANO, 1999) 

Nas décadas de 50 e 60, segundo a historiadora, esses territórios 

marginalizados, alagadiços e desvalorizados passaram a viver um processo de 

urbanização, com a valorização destes locais e a transferência forçada dos 

antigos moradores para as periferias da cidade, promovendo uma 

desterritorialização desses espaços de sociabilidades negras, constituídos ao 

longo de décadas paralelamente ao processo de desenvolvimento da cidade. 

Tiago Bassani Rech, também historiador, realiza pesquisa em torno da 



territorialidade negra em Porto Alegre a partir da religiosidade e dos terreiros, 

abordando a presença de uma imensa quantidade de casas de religião nesta 

mesma região, abrangendo Colônia Africana e Areal da Baronesa. Rech analisa, 

no mesmo sentido, os processos de “valorização” destas regiões centrais da 

cidade e o consequente deslocamento compulsório da população que até então 

habitava estes bairros, promovendo uma transformação significativa nesses 

espaços constituidores de territorialidades étnicas e culturais da população 

negra e suas relações comunitárias. 

Neste sentido, e ainda a partir de uma abordagem historiográfica, Gilmar 

Mascarenhas de Jesus, em pesquisa intitulada “O Futebol da Canela Preta: o 

negro e a modernidade em Porto Alegre”, de 1999, sugere que possa essa região 

que engloba “a Colônia Africana, o Areal da Baronesa e a Ilhota10 tenham 

consistido uma territorialidade mais intensamente 'negra', no sentido de áreas 

mais plenamente embebidas do significado pejorativo da negritude no contexto 

embranquecedor da República Velha. Esta 'alteridade condenada'”, ao que 

também se refere Pesavento.  

Em pesquisa etnográfica recente realizada junto à comunidade 

atualmente residente no Areal da Baronesa e seus parentes e redes, o 

antropólogo Olavo Ramalho Marques desenvolve uma reflexão em torno das 

memórias negras deste local, de suas transformações ao longo do tempo frente 

a um processo de modernização da cidade que modificou profundamente a 

paisagem e dinâmica desta região, e da atual reivindicação do estatuto de 

quilombo frente às instituições públicas como forma de tentar garantir a 

permanência no local. O antropólogo avalia os processos de gentrificação 

vivenciados pela comunidade negra que historicamente habitou este local, sendo 

o Areal da Baronesa hoje um espaço de resistência e sobrevivência de uma 

forma de ser e ocupar a cidade que foi sendo paulatinamente despachado para 

as periferias. Sugere ainda que a política urbana que se pautava por saberes e 

conselhos da medicina sanitarista, configurava-se também em uma higienização 

moral, condenando modos de habitar sobretudo das camadas populares, 

representando uma verdadeira “cruzada contra a vadiagem, a mendicância, o 

jogo, a prostituição, o alcoolismo, a infância abandonada e os cortiços”. 

                                                        
10 Areal da Baronesa e Ilhota são localidades dentro da área intitulada Cidade Baixa hoje. 



O historiador Glauco Marcelo Aguilar Dias, analisa arquivos policiais do 

século XIX que versam sobre solicitações, permissões e proibições de 

festividades negras, apresentando dados que indicam que neste período havia 

uma postura por parte da sociedade dominante e do poder público de que as 

festividades negras, batuques, candombes, ocorressem preferencialmente na 

região do que hoje é conhecido por Cidade Baixa e a antiga Várzea, por se tratar 

das bordas da cidade na época, onde viviam negros forros e camadas mais 

marginalizadas, de modo que seus batuques, que causavam muita “bulha”, não 

incomodariam tanto os vizinhos. De acordo com o historiados, as permissões 

davam preferencia para solicitações referentes à Rua da Margem, atual João 

Alfredo, e Rua da Olaria, hoje General Lima e Silva.  

A não permissão de solicitações apresentavam diversos argumentos, 

dentre eles o fato de que “todos tem o direito ao gozo de sossego não 

interrompido, e os ajuntamentos dos pretos fazem tal bulha que é um verdadeiro 

tormento para os vizinhos onde eles se juntam”. Além disso, não era claro para 

as instituições do poder público e pra sociedade dominante o teor das festas dos 

negros, pois envolvia batuques, que deixava a suspeita de que “mexiam com o 

tinhoso”, o que além de provocar medo naqueles que não eram parte dessa 

comunidade, levantavam suspeitas de que se tratava de rituais que feriam a fé 

católica.  
“Como já vimos muitas casas de moradores da cidade, pretos forros, 
aqui identificados, eram utilizadas para a realização deste batuques. 
Depois de certo tempo, as autoridades policiais passaram a exigir que 
estas práticas passassem para outro local que fosse, de preferência, 
fora dos limites da cidade. Duas delas passaram a ser território 
preferencial para os negros, mesmo que estivessem sendo deslocados 
arbitrariamente para fora da cidade: a Cidade Baixa e a Várzea, e esta 
passou a ser considerada local tradicional do batuque de negros. 
Considerando todos os locais em que foram requeridas licenças para 
os tais batuques e as que foram autorizadas,(...) podemos estabelecer, 
com exceção da Rua do Arroio (General Bento Martins) e a Rua da 
Igreja (Duque de Caxias), um certo perímetro de realização das 
práticas religiosas negras em Porto Alegre nesta década: as zonas 
periféricas próximas aos limites do muro e ao Portão e, também, fora 
dele. Ou seja, da rua do Rosário (Vigário José Inácio), pela rua da 
Olaria (General Lima e Silva), até a Cidade Baixa, na altura da rua do 
Imperador (República), atravessando pela Várzea, já extramuros, indo 
até a estrada da Floresta (Cristóvão Colombo), pegando, portanto, um 
bom pedaço do Bairro Bomfim.” 

As permissões ou negações de solicitações de negros forros, segundo 

sugere Dias, se inseriam num contexto de negociações sutis entre chefes da 

polícia, soldados negros, integrantes dessa comunidade negra batuqueira, 



negros forros com boas relações, senhores de escravos mais empoderados, se 

apresentando enquanto um processo de pressão mútua e controle para evitar 

rebeliões. Porém, como fica evidente nos estudos de Dias, a região onde 

preferencialmente eram concedidas as licenças eram aquelas na época 

consideradas as bordas da sociedade “de bem”, a qual a partir dos meados do 

século XX, com o crescimento da cidade, já passava a representar a região 

central da capital, resultando numa paulatina transformação e descaracterização 

dessa região enquanto território negro e periférico.  

 
Ao longo diálogo que Olavo Marques estabelece com seus interlocutores 

do Areal da Baronesa em torno da identidade e da memória desta coletividade, 

a temática do carnaval de rua aparece inúmeras vezes no desenrolar das 

narrativas, como também na bibliografia relacionada pelo antropólogo, sempre 

enquanto parte constituidora da identidade negra local, povoando a memória 

afetiva desta população, e enquanto um elemento importante nos processos 

identitários e de mobilização política em relação a este território. 

 
“Creio que o próprio espaço múltiplo, híbrido, plural, em contínuo 
movimento que encontro na Luís Guaranha é que deve ser tido como 
a figura central. Esse espaço como cenário que mantém os 
personagens podendo atuar; e toda a mobilização política que encontro 
na Luís Guaranha se dá em torno da busca pela permanência desse 
modo de habitar a cidade, dessa forma de vida social em plena região 
central de Porto Alegre. Uma luta contra o esquecimento dessa feição 
do passado da cidade, contra o esquecimento do território mítico em 
que consiste o Areal da Baronesa hoje.” (MARQUES, 2006) 

 

Trazendo essa perspectiva para o âmbito do carnaval de rua dos dias de 

hoje na cidade, Marques aponta uma luta pela permanência de uma forma de 

habitar o espaço, que pode ser estendida ao processo de reocupação dessa 

Cidade Baixa pelos blocos carnavalescos e rodas de samba promovidos pela 

população negra que permanece por gerações nesta região. Não é por acaso 

que hoje o Areal do Futuro – bloco carnavalesco jovem do Quilombo do Areal – 

é o bloco responsável por acompanhar ritmicamente boa parte dos blocos que 

saem no atual carnaval de rua, o que reforça a ideia de ser um reduto negro 

remanescente nesta região da cidade, afirmando sua presença e identidade e 

reivindicando visibilidade e respeito.  

 



* * * 

Busco neste trabalho levantar alguns dados e acontecimentos para 

compreender as dinâmicas relativas a este ressurgimento do carnaval de rua e 

as iniciativas políticas que vão dando outra forma, ou transformando a forma 

como esse evento se cria, e as possíveis relações destas políticas com os 

processos de invisibilização das práticas musicais negras em Porto Alegre. A 

partir das observações, identifico uma dinâmica similar ao processo de 

gentrificação e higienização descrito por Abner Cohen no carnaval de Notting 

Hill, com a burocratização, institucionalização, aumento significativo do 

policiamento e a criminalização das práticas populares e autônomas.  

No carnaval de rua de Porto Alegre, não só há um aumento significativo – 

e compulsório – do policiamento, como uma evidente terceirização dos serviços 

públicos na negociação da prefeitura municipal e as grandes cervejarias, 

chegando ao ponto de órgãos públicos como a SMIC trabalhar durante o 

carnaval para garantir o monopólio de uma única marca de cerveja, por ser a 

patrocinadora dos banheiros químicos. Durante a saída dos blocos, os 

vendedores ambulantes cadastrados deveriam utilizar camisetas da cervejaria 

para se identificarem como vendedores autorizados, e para chegar a isso 

deveriam passar por uma peneira, necessitando estar com todos os seus 

documentos em dia, sem pendências com o Estado.  

A própria negociação da prefeitura com os blocos, passa por uma 

demanda de institucionalização, da criação de uma associação ou liga para que 

tivessem uma representatividade junto ao poder público. O cadastramento de 

todos os blocos também entra como uma tecnologia de controle, e passa a ser 

uma ferramenta de pressão e ameaça àqueles blocos que não respeitassem as 

regras estabelecidas pelo Estado. A oferta de um cachê para os blocos 

cadastrados também, além de ser uma forma de capturar os grupos para dentro 

da estrutura, exige toda uma gama de documentações e burocracias, e para isso 

também devem estar sem pendências junto ao poder público, criando a 

necessidade de se produzir novos documentos, e que no fim servem também 

como controle, caso alguém desrespeite as regras. Como irão receber o cachê 

se não tiverem um CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica)? Então todos 

os blocos que quiserem receber devem criar uma associação ou liga que 

distribua esse recurso e forneça nota fiscal para a prefeitura, ou devem criar 



individualmente uma micro-empresa com a documentação necessária para que 

tenham eles próprios seu CNPJ, e assim por diante. A formas de captura dos 

grupos são variadas, exigem saberes e técnicas específicos. Alguém deve deixar 

de “bater tambor” para voltar-se à produção de documentos, para tornar-se um 

especialista.  

Percebe-se no conjunto uma política de controle, de regulamentação da 

sociedade, por um lado e de disciplinamento do indivíduo, por outro, enquanto 

processos paralelos, como aponta Foucault (1999). Se por um lado há um 

processo de regulamentação da população, na determinação de limites e regras 

estabelecidas a partir de um argumento do bem comum, por outro lado há uma 

responsabilização do indivíduo, que aparece enquanto a necessidade de se 

disciplinar, auto governar. Segundo Foucault:  
“De uma forma mais geral ainda, pode-se dizer que o elemento que vai 
circular entre o disciplinar e o regulamentador, que vai se aplicar, da 
mesma forma, ao corpo e à população, que permite a um só tempo 
controlar a ordem disciplinar do corpo e os acontecimentos aleatórios 
de uma multiplicidade biológica, esse elemento que circula entre um e 
outro é a 'norma'. A norma é o que pode tanto se aplicar a um corpo 
que se quer disciplinar quanto a uma população que se quer 
regulamentar. (…) A sociedade da normalização é uma sociedade em 
que se cruzam, conforme a articulação ortogonal, a norma da disciplina 
e a norma da regulamentação. Dizer que o poder, no século XIX, tomou 
posse da vida, dizer pelo menos que o poder no século XIX, incumbiu-
se da vida, é dizer que ele conseguiu cobrir toda a superfície que se 
estende do orgânico ao biológico, do corpo à população, mediante o 
jogo duplo das tecnologias de disciplina, de uma parte, e das 
tecnologias de regulamentação, de outra.” (FOUCAULT, 1999) 

 

O surgimento da questão do lixo, das necessidades fisiológicas e do “sexo 

nas ruas” como uma questão que deve ser combatida enquanto um problema de 

segurança pública, evidencia a necessidade que se cria de controle e 

regulamentação nestes dois níveis, indivíduo e população. A sexualidade 

enquanto um ponto de cruzamento bem claro entre o corpo e a população, deve 

ser disciplinada, por um lado, e regulamentação por outro (FOUCAULT, 1999). 

Além disso, se por um lado se atribui ao sujeito o dever de governar-se 

respeitando a norma, se encarrega os órgãos de segurança pública de vigiar e 

punir, em caso de desrespeito ou não cumprimento da mesma. São corpos e 

modos indesejáveis para este lugar, um espaço atualmente valorizado e central 

da cidade. São formas de ser e estar que não se adequam à norma e portanto 



devem ser impedidos pelo poder público, que assume a demanda de controlar a 

desordem em defesa da sociedade, justificando uma intervenção higienizadora. 

A alteração dos percursos dos blocos proibindo categoricamente o uso do 

Largo Zumbi dos Palmares e sugerindo a Praça Isabel A Católica – o que por si 

só pode ser interpretado como uma chacota – remonta a disputa histórica pelo 

uso deste espaço e todo o processo de gentrificação e remoção da população 

negra deste território recorrentemente. As idas e vindas dos carnavais de rua, a 

retirada do desfile das escolas de samba, a proibição da capoeira no largo à 

noite, as reclamações de barulho e perturbação do sossego, apontam para um 

processo histórico sempre atualizado de expulsão das práticas e da presença da 

população negra deste local, como parte de uma lógica de branqueamento. O 

negro pode estar ali, desde que não seja pobre e que não esteja batendo, desde 

que esteja adequado à norma de acordo com a sociedade moderna e seus 

valores. Como sugere Olavo Marques, ocorre uma higienização moral, que tomo 

a liberdade de extrapolar a noção dos corpos e modos como ele traz para 

abarcar também as práticas musicais. 

Em agosto deste ano a prefeitura municipal, através do gabinete do vice-

prefeito, “deixou vazar” uma minuta de decreto de lei para regulamentação da 

Lei 11.586, sobre as manifestações culturais de artistas de rua em espaços 

públicos abertos. Dentre os 24 artigos, um se refere ao uso de percussão: “Não 

será permitida a realização de manifestação cultural de artista de rua com 

utilização de equipamento de percussão ou de amplificação de som no 

quadrilátero do Centro Histórico, parques urbanos e praças da Capital”. Desde 

lá houveram algumas audiências e intensa mobilização de artistas de rua para 

evitar a concretização desta iniciativa. Dentre os participantes nas mobilizações 

haviam poucos negros, sendo alguns vinculados a dois blocos de carnaval de 

rua e um pequeno grupo liderado pelo contra-mestre Guto de capoeira angola, 

que se mobilizara em função de há alguns anos ter sido obrigado a deixar de 

realizar uma roda de capoeira aberta no Largo Zumbi dos Palmares depois de 

repetidas intervenções policiais impedindo a sua continuidade em função de 

reclamações de vizinhos por perturbação sonora.  

Em outra audiência pública, para tratar da possível remoção do ponto de 

cultura Afrosul Odomodê do seu local, Paulo Romeu, um dos fundadores do 

projeto, inicia sua fala se referindo ao Areal da Baronesa, seu local de 



nascimento, da recorrência da retirada dos negros de seu lugar, e da dificuldade 

de ter suas práticas culturais e lugares na cidade respeitados, se referindo 

também ao Largo Zumbi dos Palmares, local onde sempre é realizada a 

dispersão do bloco Afrosul Odomodê e que neste ano até então não havia obtido 

autorização para sua realização11.  

Conversando com as lideranças de um dos blocos negros do carnaval de 

rua12, soube que este ano o bloco não entrará na programação oficial da 

prefeitura, abrindo mão do cachê e da estrutura disponibilizada para os blocos, 

por não estar de acordo com a forma como a prefeitura se apropriou da festa, 

optando por fazer “do jeito que tem que ser! Juntando um pouquinho de cada 

um, é comunidade, e assim a gente faz a festa. Esse negócio do jeito que tá não 

dá!”. A saída deste bloco deverá acontecer de surpresa, sem comunicar 

oficialmente a prefeitura, ocupando as ruas: “esse ano não vamos avisar 

ninguém, vai ser surpresa. Vamos sair com quarenta neguinho na rua, fechando 

a João Alfredo, quero ver se eles não vão sentir”. 

Já o Bloco do Afrosul Odomodê, optou por alterar o percurso que realiza 

há anos em função de não ter obtido autorização da prefeitura para ir até o Largo 

Zumbi dos Palmares. Este bloco há algum tempo não faz sua saída durante o 

carnaval, mas antecipa para o dia da consciência negra, dia 20 de novembro, 

mantendo o trajeto original. Em função da negativa para o uso do largo este ano, 

o grupo está se organizando para terminar seu cortejo no Areal da Baronesa, 

revisitando este local de tamanha importância para a identidade negra local.  
“A metáfora que se afigura mais adequada para nos ajudar a 
compreender este processo é a da guerrilha. Nas relações de 
dominação, tal como na guerra de guerrilha, ambas as partes têm 
consciência da força e das capacidades relativas do adversário e, 
consequentemente, da reacção a esperar de um possível ataque. 
O que é mais relevante para a nossa análise, no entanto, é que o 
verdadeiro equilíbrio de forças nunca chega a ser conhecido com 
exactidão, e que as estimativas que procuram determinar qual 
poderá ser esse equilíbrio são em grande medida inferidas a partir 
dos resultados de confrontos e averiguações prévias. Partindo 
naturalmente do princípio de que todos os envolvidos querem 
levar a melhor, é provável que o equilíbrio seja constantemente 
posto à prova. É esta terra de ninguém, com as suas falsas investidas, 
pequenos ataques, incursões para detectar debilidades e não raras 

                                                        
11 Diferentemente dos outros blocos, o Odomodê há alguns anos realiza sua saída no dia 
da consciências negra, dia 20 de novembro, percorrendo o percurso tradicional dos antigos 
blocos, partindo da Praça Garibaldi, passando pela rua João Alfredo e terminando no Largo 
Zumbi dos Palmares. 
12 Optei por não identificar aqui o bloco por questão de segurança, visto que se trata de 
uma iniciativa silenciosa de resistência e que então não deve ser explicitada por enquanto.  



vezes ataques frontais, que constitui o terreno de batalha. As incursões 
bem-sucedidas - com ou sem oposição - tendem a desencadear novos 
e mais numerosos avanços, a menos que deparem com uma resposta 
decisiva. Os limites do possível só podem ser desvendados 
através de um processo empírico de tentativa e erro. 
Deve ficar bem claro que a dinâmica deste processo só se aplica nos 
casos em que se presume que a maioria dos subordinados se 
conforma e obedece não por ter interiorizado as normas de dominação, 
mas porque a existência de uma estrutura de vigilância, compensações 
e castigos os leva, por uma questão de prudência, a consentir nessas 
condições. Esta dinâmica pressupõe, por outras palavras, um 
antagonismo fundamental entre os objectivos dos dominadores e 
dos subordinados que é controlado pelas relações de disciplina e 
punição.” (SCOTT, 1999) 

 

Se por um lado o Odomodê não obteve autorização para utilizar o Largo 

Zumbi dos Palmares no dia da Consciência Negra, a Turucutá Batucada Coletiva 

Independente, um bloco misto, formado em grande parte por estudantes 

universitários de classe média, foi convidado pela prefeitura para realizar uma 

apresentação no largo nesta data. Este como muitos outros, nos aponta mais 

uma vez para uma reflexão a respeito do que deve e o que não deve ocupar 

essa região da cidade, este lugar “palco”, centralizado, que tem visibilidade. Se 

o Odomodê é um bloco de um movimento social, de educação e formação de 

jovens da periferia, de transmissão oral dessa negritude, muitos oriundos do 

Areal da Baronesa e desta população que dali foi removida, a Turucutá, mesmo 

que com toda a sua atuação junto à comunidade, de parceria, aprendizado, 

troca, educação, é, querendo ou não, um grupo “mais apresentável”, mais 

higienizado, menos negro e periférico.  

O que se apresenta, aceita, permite como cultura popular da cidade e o 

que se esconde? Se as escolas de samba já foram retiradas da região central 

da cidade e no último ano não tiveram seus desfiles transmitidos pela rede 

televisiva local, elas ficaram invisibilizadas, a não ser para aqueles que forem até 

o Complexo Cultural Porto Seco para assistir os desfiles. Da mesma forma, os 

blocos negros, que trazem na música, nos corpos, nas roupas, no público, e na 

cor da pele a identificação de uma parcela da população estruturalmente 

excluída e recorrentemente removida das regiões centrais, não obtêm 

autorização para ocupar o Largo Zumbi dos Palmares e têm sua folia deslocada 

para uma praça que poucos conhecem, ninguém sabe o nome e que, 

curiosamente, se chama Isabel A Católica.  



Como diz Iara Deodoro, fundadora do grupo Afrosul Odomodê, “eles estão 

demais né! Se nem na semana da consciência negra não deixam a gente usar, 

não pode fazer nada lá, quando é que vai poder? Porque botaram esse nome 

então?” 
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