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RESUMO 

 

 

A presente dissertação de mestrado tem como objeto de estudo o processo de legitimação do título 

de patrimônio cultural imaterial da cidade do Rio de Janeiro, atribuído ao Baile Charme de 

Madureira no ano de 2013 (Decreto nº 36803/13). O Baile Charme é um evento realizado há vinte 

e sete anos embaixo do Viaduto Negrão de Lima, no bairro de Madureira, Zona Norte da cidade. 

Por meio da análise de entrevistas feitas com os agentes responsáveis pela criação, organização e 

legitimação do Baile Charme, a presente pesquisa pretende examinar as origens desse evento, bem 

como os agentes sociais envolvidos nele, para, finalmente, tentar compreender por que o Baile 

Charme foi cadastrado como Bem Imaterial da cidade do Rio de Janeiro, embora seu 

reconhecimento efetivo ainda não tenha sido realizado. Por todos os pontos levantados, objetiva-

se também oferecer uma contribuição que possa ser utilizada na consecução da referida efetivação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Baile Charme, Bem Cultural, Viaduto de Madureira, Patrimônio 

Imaterial. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this dissertation is to investigate the process of legitimating the title of intangible 

cultural heritage of the city of Rio de Janeiro, attributed to the Baile Charme in 2013 (Decree 

36803/13). The Baile Charme is an event held twenty-seven years ago under the Negrão de Lima 

viaduct, in the neighborhood of Madureira, in the city’s north zone. Through the analysis of 

interviews with the agents responsible for the creation, organization and legitimation of Baile 

Charme, this research intends to examine the origins of this event, as well as the social agents 

involved in it, the territories occupied by the charmers to finally try to understand why Baile 

Charme was registered as intangible cultural heritage, but its effective recognition has not yet been 

occurred. For all points raised, it is also intended to offer a contribution that can be used in the 

recognition of the Baile Charme as intangible cultural heritage of the city of Rio de Janeiro. 

 

 

Key-Words: Baile Charme, Intangible Cultural Heritage, Madureira viaduct. 
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INTRODUÇÃO 
 

Fui criada no bairro de São Mateus, município de São João de Meriti, na Baixada 

Fluminense, no período de 1984 a 2011. No início dos anos noventa, iniciei a minha circulação 

pelos bairros da cidade do Rio de Janeiro. Neste período, o movimento da vizinhança me 

despertava muito interesse, sobretudo a saga dos sábados à noite. Filha de comerciantes donos de 

um bar que se tornou um ícone do entretenimento local, cresci com muitos amigos, cujas famílias 

eram numerosas, que organizavam diversos eventos como seresta, pagode, shows com bandas de 

pop rock, entre outras confraternizações. Tudo isso contribuiu para meu interesse sobre os 

diferentes momentos de lazer que eu presenciava. 

No entanto, um desses lazeres chamou mais minha atenção. Quando chegava o sábado, lá 

por volta das 20h, as mulheres e homens (mães, pais e tios dos meus amigos) iniciavam um ritual 

de produção visual – os cabelos, roupas, tudo se ressignificava rumo a um único destino: Baile 

Charme do Viaduto de Madureira. O Rap da Diferença dos MC’s Markinhos e Dollores já dizia: 

“Qual a diferença entre o Charme e o Funk? Um anda bonito e o outro elegante”. Em função da 

diferença da minha faixa etária para a deles e do horário do baile, eu não frequentava, só conseguia 

ter alguma experiência rítmica deste estilo musical nas festas familiares organizadas por esses 

grupos. A partir de então, a chamada black music passou a fazer parte definitivamente do meu 

imaginário, e o Baile Charme algo que eu gostaria de conhecer. 

Os anos se passaram, me mudei e o Baile Charme se manteve fiel às baladas de sábado. 

Mas afinal, o que é o Baile Charme? À primeira vista, pode parecer pouca coisa. Ele acontece todos 

os sábados, desde maio de 1993, embaixo do Viaduto Negrão de Lima, em uma pista improvisada, 

com um equipamento de som que toca músicas do ritmo R&B (rythm and blues). Nos últimos dez 

anos, o baile passou a ser frequentado, em sua maioria, por uma juventude proveniente das camadas 

de baixa renda, em grande parte negra. A pista central é tomada por coreografias de passos 

combinados, coordenadas por charmeiros1 “de carteirinha”, e são seguidas por um público que 

desfila estilos variados da cultura negra – da estética à atitude. No palco, o DJ comanda o som do 

baile. DJ Michel, um dos DJ´s residentes e organizador do evento, explica que o termo “charme” 

                                                           
1 Charmeiro é a denominação atribuída aos frequentadores do Baile Charme. 
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foi cunhado pelo DJ Corello entre 1979 e 1980, em um baile que acontecia no clube Mackenzie, 

no Méier. 

No ritmo lento da música, Corello falava para a plateia: “chegou a hora do charminho, 

transe seu corpinho bem devagarinho”. O baile surgiu a partir da iniciativa de um grupo de camelôs 

do Viaduto de Madureira que também gostava de discotecagem. O nome de batismo foi “Projeto 

Charme na Rua” e contou com o apoio do renomado DJ Marlboro – uma das maiores referências 

nesta categoria dos bailes funk, que emprestou os equipamentos de som e discotecagem. Hoje, o 

baile está na sua terceira geração, sendo frequentando pelos netos dos primeiros charmeiros. 

Levando em consideração que o DJ é o personagem central de um baile com as 

características desta manifestação e que a relação da maior parte do público com a música que está 

sendo tocada é efêmera, são poucos os frequentadores que sabem o nome do artista que a gravou, 

muito menos o nome da própria música. Esta serve exclusivamente para o ato de dançar, seu 

público é fiel e este ritual se repete a cada sete dias. Diante de tais constatações, surgem as questões 

desta pesquisa: Qual o processo de salvaguarda de sua memória? Quais seriam os próximos passos 

para oficializar o título de Patrimônio Imaterial da cidade? 

As questões suscitadas pelo Baile Charme são muitas. Mesmo porque, desde sua criação, o 

Baile do Viaduto de Madureira passou a ser uns dos locais na cidade do Rio de Janeiro de 

concentração popular de jovens vindos de diversos bairros da cidade, sendo-lhe atribuída a 

responsabilidade pela difusão da cultura negra no Estado2. Em meio a esse processo, no ano de 

1995, o baile foi reconhecido pelo governo do Estado do Rio de Janeiro como um instrumento 

essencial à cultura do bairro, tal como as escolas de samba e o jongo, ultrapassando as barreiras 

simbólicas do bairro e se enraizando como uma rotina cultural da cidade do Rio de Janeiro3. 

                                                           
2 Sobre essa temática ver: TAKAKI, E.; COELHO, G. A experiência da Ação Cultural Hip-Hop sob o Viaduto de 
Madureira no Rio de Janeiro. Risco: Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo do Programa de Pós-
graduação do Departamento de Arquitetura e Urbanismo EESC/USP (On-line) 8 (2008): 126-137. SELDIN, C.; 
VAZ, L. F. Transformações espaciais através de usos temporários e culturais no Rio de Janeiro: Um primeiro ensaio. 
In: XVII ANAPUR, São Paulo, 2017, pp. 1-13. 
 
3 Em Madureira, também nasceram as tradicionais escolas de samba Portela, de Paulo da Portela e Paulinho da Viola, 
Candeia e Clara Nunes, ainda que a sua história original esteja relacionada ao bairro vizinho – Oswaldo Cruz, e a 
Império Serrano, de Mano Décio da Viola e Silas de Oliveira, Dona Ivone Lara e Elza Soares. As escolas de samba 
também são, assim como o jongo, manifestações clássicas da cultura afro-brasileira. 
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Em 2012, o baile ganhou notoriedade nacional quando fez parte do roteiro da telenovela 

Avenida Brasil, exibida pela Rede Globo no horário das 21h. Foram ao todo 179 capítulos escritos 

por João Emanuel Carneiro. A trama se passava no bairro fictício do Divino, onde acontecia um 

baile charme. É deste ambiente cultural que falamos, o bairro de Madureira, que já deu ao Brasil o 

inventor do samba-rock-soul-funk-etc., Jorge Ben Jor (à época Jorge Ben), como ele próprio 

ensinou num samba-funk de 1980: “A cegonha me deixou em Madureira de presente para minha 

mãe, Sílvia Lenheira”. 

Essa cultura dos subúrbios manifesta-se como “novidade” para a imprensa, norteando 

políticas para a construção de uma memória “fora de lugar” e colocando em cena novos mediadores 

e produtores culturais como: DJ’s, MC’s, Rappers, atores, performers, autônomos, desempregados, 

subempregados, atores da chamada economia informal. Todos constituem os discursos que vêm 

revitalizando os territórios suburbanos e reconfigurando a cena cultural urbana. Transitam pela 

cidade e ascendem à mídia de forma muitas vezes ambígua, podendo assumir o lugar de um 

discurso político urgente e de inovação das práticas culturais, bem como um lugar de inclusão e de 

educação. 

E é no contexto das variadas interpretações dessa manifestação cultural que o presente 

trabalho se insere, no campo dos estudos culturais e urbanos, detendo-se especialmente no tema 

das novas práticas das políticas culturais dos bens imateriais municipais e seus possíveis 

desdobramentos educacionais. A presente pesquisa foi motivada levando em conta o debate sobre 

a efervescência da chamada economia criativa e inovação social, sendo esta a temática de 

dissertação do segundo mestrado do professor e amigo Doutor Paulo Reis no Instituto Nacional de 

Propriedade Intelectual (INPI). Paulo Reis, no ano de 2012, me convidou para realizar uma 

pesquisa de campo no Baile Charme do Viaduto de Madureira, por ser ele o seu objeto de estudo. 

Neste mesmo ano, o DJ Michel, por meio do processo 840144210 (03/05/2012), formalizou o 

pedido de registro de marca “Viaduto de Madureira” no INPI em nome do “Espaço Cultural Rio 

Charme”4. 

Após a leitura das publicações sobre o tema, foi identificada uma forte tendência na 

abordagem relacionada à identidade do baile, aos estilos da black music, mas muito pouco ou quase 

                                                           
4 Vale ressaltar que, no mesmo ano de 2012, foi inaugurado o Parque de Madureira, a terceira maior área verde da 
cidade, sendo mais uma referência para o bairro. 
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nada sobre a história da trajetória do baile, seus atores e as modificações do seu processo de 

legitimação. Por meio da metodologia da história oral, a presente pesquisa pretende, justamente, 

compreender como se deu a organização do baile (examinando os diferentes atores que compõem 

esse fenômeno) e analisar as etapas do seu processo de patrimonialização, ainda inacabado. Para 

tanto, foram utilizadas entrevistas com os principais personagens do baile e agentes patrimoniais. 

O primeiro capítulo abordará as diferentes narrativas a respeito da origem e evolução do 

Baile Charme. Por meio de depoimentos dos fundadores desse fenômeno, pretende-se analisar 

como o baile transformou-se num importante evento da agenda cultural do Rio de Janeiro, mais 

especificamente de Madureira. 

O segundo capítulo examinará os principais atores do baile, começando pela história da 

construção do Viaduto Negrão de Lima na cidade do Rio de Janeiro (1958), passando pelas diversas 

etapas de sua evolução, suas ocupações e chegando ao mapeamento dos principais personagens 

que se apropriaram do seu espaço ao longo dos anos. Também será analisada a construção das 

conexões sobre a temática do Baile Charme, que transcendeu o viaduto, uma vez que, a partir da 

noção da ocupação do espaço, suas ações, categorias internas e sistemas se tornaram indissociáveis. 

Por fim, o terceiro capítulo se deterá sobre o processo, ainda inconcluso, de 

patrimonialização do Baile Charme, discutindo as etapas necessárias para o reconhecimento de 

Bens Imateriais no âmbito do município do Rio de Janeiro. 
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CAPÍTULO I 
O BAILE, O CHARME E SUAS ORIGENS 

 

Desde a fundação da cidade do Rio de Janeiro em 1565, inúmeras manifestações hoje 

reconhecidas pelo poder público como manifestações culturais estavam associadas a 

acontecimentos clandestinos ou periféricos5. Do ponto de vista das tradições que se mantiveram 

vivas, destacaram-se o carnaval de rua, o samba, o jongo e, mais recentemente, o comércio do 

Mercadão de Madureira e o Baile Charme. Essas manifestações têm inspirado e retratado 

significados e peculiaridades, que exprimem a observação e vivência em outros territórios da 

cidade, ampliando o repertório de relatos de turistas, composição de músicas, literatura, cinema, os 

quais oferecem múltiplas visões sobre a cidade. 

Em março de 2016, o Museu de Arte do Rio (MAR) preparou uma programação especial 

em comemoração do seu terceiro aniversário, em cuja ocasião incluiu a primeira edição do “MAR 

de Música”6, que reproduziu o tradicional Baile Charme do Viaduto Negrão de Lima, considerado 

patrimônio imaterial da cidade. Neste mesmo ano, a equipe do Comitê Organizador dos Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 organizou audições para o elenco das cerimônias dos Jogos, 

convocando os dançarinos do baile. Foram cerca de 100 candidatos, quase todos de bairros da Zona 

Norte do Rio. 

Segundo matéria publicada no jornal O Globo em 16 de abril de 2016, o diretor de 

cerimônias do Comitê, Leo Caetano, 

 

juntamente com a equipe, procurava pessoas que soubessem dançar forró ou samba porque 
são manifestações culturais nacionais muito fortes, genuinamente brasileiras, e que 
precisam ser representadas na cerimônia. Foi a partir da visita ao Baile Charme que a 
Comissão conheceu o ritmo “Charme”, considerado um fenômeno e, a partir dessa 
impressão, o baile passou a fazer parte da programação da cerimônia de abertura e 
encerramento dos Jogos Paralímpicos realizada na cidade do Rio de Janeiro em 2016.7 

                                                           
5 ALBUQUERQUE JÚNIOR, D. M. Festas pra que te quero: por uma historiografia do festejar. Patrimônio e 
Memória. UNESP-FLACs-CEDAP, v.7, n.1, pp. 134-150, 2011. 
6 O MAR de Música tem patrocínio da TIM, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio de Janeiro, 
e parceria com o Circo Voador. O evento acontece sempre às sextas-feiras com entrada gratuita e capacidade 
para 1.500 pessoas nos pilotis do MAR. (fonte: http://www.cariocadna.com/editorias/arte-eventos/mar-de-
musica-programacao-2016/). 
7 Para ver a matéria completa de Jéssica Lauritzen no jornal O Globo, ver: LAURITZEN, J. Comitê Olímpico recruta 
dançarinos no Baile Charme de Madureira. O Globo, 2016. Disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/rio/bairros/comite-olimpico-recruta-dancarinos-no-baile-charme-de-madureira-
19088532>. Acesso em: 23 ago. 2017. 
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Figura 1: Coreografia coletiva em Madureira para as cerimônias da Olimpíada do Rio 2016 
Fonte: Fotografia de Paulo Múmia 

 

 

O Baile Charme é um evento que há mais de vinte e sete anos ocupa um espaço público 

importante da cidade do Rio de Janeiro: o Viaduto Negrão de Lima, popularmente conhecido como 

Viaduto de Madureira. O recente reconhecimento do Charme nesses megaeventos é exemplo de 

como o Baile Charme ganhou espaço e notoriedade na mídia e entre seus frequentadores. 

Nos últimos anos, o Baile Charme de Madureira tem chamado a atenção de pesquisadores, 

embora poucas análises aprofundadas sobre a sua trajetória tenham sido realizadas. São percepções 

variadas de investigações e diálogos multidisciplinares. É o caso, por exemplo, de Libny Silva 

Freire (área da comunicação), que abordou em seu artigo a multiplicidade da identidade do baile, 

não somente pelo gênero musical, mas pela construção das relações sociais, como o modo de vestir, 

dançar, falar e como essas interações reconstroem a ideia de lugar a cada edição do baile.8 Em sua 

dissertação de mestrado, defendida em 2004, Carlos Henrique Santos Martins (Martins, 2004) fez 

um mapeamento dos bailes realizados na cidade do Rio de Janeiro, com a descrição aprofundada e 

comparada dos perfis dos frequentadores, intergeracionalidade e dos seus respectivos espaços. 

                                                           
8 FREIRE, L. S. Baile Charme: O Lugar Construindo Identidade. In: Grupo de Trabalho Comunicação, Consumo e 
Memória: cenas culturais e midiáticas do 4º Encontro de GTs – Comunicon. 8, 9 e 10 outubro 2014. São Paulo, 2014. 
Anais do Congresso Internacional Comunicação e Consumo da ESPM. São Paulo, 2014. 
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Nesse sentido, os grupos que frequentam esses espaços, motivados pelo ritmo da dança, 

adquirem enorme importância, por romperem com as fronteiras do lugar, desenvolvendo assim 

novas relações, fortalecendo os laços identitários e, ainda, criando fidelidade de participação. 

Pesquisando experiências de bailes de charme além do Baile Charme do Viaduto de Madureira, 

Carlos Martins afirmou que as apresentações realizadas em bairros distantes da vizinhança 

permitem que seus participantes transitem para fora do seu local de origem e conheçam uma parte 

da cidade, o que para a maioria dos jovens não é possível, pois seus pais não permitem que circulem 

para além das fronteiras invisíveis do bairro, especialmente durante a noite, quando a maioria dos 

eventos é realizada.9 

Sob a perspectiva geográfica, Rachel Cabral da Silva analisou a construção de 

territorialidades étnicas e raciais no espaço urbano, isto é, o papel da cor da pele e do gênero nas 

interações afetivas heterossexuais, intrínsecas ao movimento cultural do Hip Hop e do Charme, 

levando em consideração a utilização do espaço como forma de diversão e lazer, mas também de 

inserção social, de identificação e de manutenção da cultura negra na cidade do Rio de Janeiro.10 

Tal interpretação estabelece diálogo com a pesquisa de Carlos Henrique Martins, que, ao 

utilizar o conceito de “espaços performáticos” de Stuart Hall, aponta que os bailes charmes podem 

ser compreendidos como os únicos locais de possibilidades de expressão dos repertórios da cultura 

popular negra e que foram “sobredeterminados” de duas maneiras: por suas heranças e também 

pelas conexões resultantes da “apropriação, cooptação e rearticulação seletiva de ideologias, 

culturas e instituições europeias, junto a um patrimônio africano”11. 

Sobre o aspecto do campo econômico das atividades proporcionadas pelo baile, temos a 

abordagem de Cynthia Maciel Duarte, em seu artigo sobre a perspectiva da Economia Não 

Observada (ENO). Este conceito levantou questões referentes à potencialidade das atividades 

econômicas do baile, como geração de emprego (formal e informal), renda e tributos e, ainda, à 

                                                           
9 MARTINS, C. H. dos S.  O Charme: território urbano popular de elaboração de identidades juvenis. 2004. 
Dissertação de Mestrado em Educação – Faculdade de Educação, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro. 
10 SILVA, R. C. da. Desejo de Cidade e Sociabilidade Negra. DOI: 10.5212/Rlagg. v. 4. i1. 3046. Revista Latino-
Americana de Geografia e Gênero 4.1 (2012): 162-174. 
11 De acordo com Carlos Martins, o conceito de “Sobredeterminação” é compreendido por Stuart Hall como sendo o 
conjunto dos “repertórios culturais negros constituídos, simultaneamente, a partir de duas direções. Caracteriza a 
impureza da cultura negra, o caráter híbrido, adaptado às contradições das relações culturais cujas fronteiras foram 
rompidas”. Ver: MARTINS, C. H. dos S. Op. cit., pp. 34-36. 
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identificação dos agentes que se empoderaram com o envolvimento nessa atividade, mas que nem 

sempre são evidenciados nesse processo.12 

Ainda sobre o escopo econômico, temos a contribuição do professor Paulo Reis, que 

estudou, em sua dissertação de mestrado, o tema do baile sob a ótica da economia criativa e as 

possibilidades de uso dos instrumentos de propriedade intelectual correlacionados, destacando os 

modelos inovadores de negócios, novos métodos de comunicação, acesso aos mercados e 

organização da produção13. 

Por fim, vale ressaltar que o baile, como experiência de ação cultural capaz de revitalizar o 

espaço público, foi abordado pelas arquitetas Emika Takaki e Glauci Coelho, enfatizando o 

Movimento Hip Hop, que inclui o projeto Central Única da Favela (CUFA), que fica embaixo do 

mesmo viaduto, do lado esquerdo do baile14. (Será abordado melhor na descrição da história do 

Baile) 

Partindo das discussões já feitas por outros trabalhos acadêmicos e das entrevistas de atores 

sociais que fizeram e fazem parte desse fenômeno, esta pesquisa tentou compreender as 

articulações da gestão do título de Bem Cultural de Patrimônio Imaterial da cidade do Rio de 

Janeiro, atribuído pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IPRH) ao Baile Charme de 

Madureira, no ano de 2013. Comecemos analisando o baile. 

 

 
Pagodão de Madureira – Um dos primeiros eventos do viaduto 
 

O bloco carnavalesco Pagodão de Madureira teve seu primeiro evento no dia 11 de maio de 

1990, embaixo do Viaduto Negrão de Lima. Ele foi promovido por um grupo de amigos e 

entusiastas, tais como o Sr Leno, Pedro, Edinho e Xandoca, que mais tarde fariam parte da gestão 

                                                           
12 DUARTE, C. M. Apresentação da Economia Não Observada (ENO): uma perspectiva de abordagem em relação ao 
Baile Charme do Viaduto de Madureira. XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom). 
Rio de Janeiro, 2015. 
13 REIS FILHO, P. de O. Economia Criativa e Inovação Social: O Baile Charme do Viaduto de Madureira. 1. ed. – 
Rio de Janeiro: PoD Editora, 2014. 

14 TAKAKI, E; COELHO, G. Op. cit. 
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oficial do Baile Charme. Nesse período, eles se organizaram e fundaram o bloco, tendo como local 

de suas manifestações a parte inferior do Viaduto Negrão de Lima15. 

Essa iniciativa remete à tradição festiva de Madureira. Há um registro muito simbólico na 

história do bairro de como a união dos habitantes pode gerar entretenimento coletivo, a exemplo 

dos coretos criados no período do Carnaval. Os responsáveis pela construção dos coretos contavam 

com a mobilização dos comerciantes como patrocinadores do evento, o que conferia a estes 

prestígio e distinção. Contavam, ainda, com a presença do prefeito na inauguração, o que permitia 

a produção de uma igualdade mítica, diluindo as diferenças sociais e étnicas. Em Subúrbios em 

Revista (1949), encontra-se o comentário: “os coretos suburbanos, milhares de cruzeiros gastos 

sem o menor estímulo da prefeitura”. 

Nas palavras de Guimarães (2011), os coretos carnavalescos são marcos simbólicos 

suburbanos, destacando-se aqueles erguidos em Madureira. Segundo a autora, “em 1920, a 

construção dos coretos já implicava aparato cenográfico e a aplicação de um tema, mantendo-se a 

função original de abrigar comissões julgadoras ou bandas de música” (GUIMARÃES, 2011, p. 

264). A mesma autora acrescenta que, se, no centro, os coretos tinham que se submeter às normas 

da prefeitura, já nos subúrbios a sua execução apresentava um caráter mais livre, exacerbado pela 

intensa competição. Ela afirma que, “da década de 1940 à de 1960, os subúrbios mais distantes 

buscaram manter a tradição da construção de coretos contando com a participação dos comércios 

locais” (GUIMARÃES, 2011, p. 267). Essa informalidade atribuída aos subúrbios faz parte de sua 

trajetória histórica e é mais um exemplo das diversas adaptações realizadas por esses bairros. É 

provável que essa tradição tenha influenciado os entusiastas realizadores dos primeiros bailes no 

viaduto. 

As décadas de 1980 e 1990 foram marcadas pelo advento de novas tecnologias na área 

fonográfica, levando ao barateamento do processo de produção. Os custos para a montagem de 

pequenos estúdios, em condições de realizar gravações de qualidade, tornaram-se mais acessíveis. 

Consequentemente, possibilitaram ações independentes. 

De acordo com Vianna (1988), os bailes funk cariocas dos anos 1980, regidos por funk e 

rap norte-americanos, constituíram uma evolução dos bailes black cariocas da década anterior, 

                                                           
15 Informação divulgada no site Viaduto de Madureira. Ver: VIADUTO DE MADUREIRA. Disponível em: 
<http://viadutodemadureira.com.br/2016/o-espaco/>. Acesso em: 01 dez. 2016. 
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quando se tocavam soul e funk. Graças à jornalista Lena Frias, que nomeou e revelou a cena Black 

Rio nas páginas da grande imprensa em 197616, esse contexto favoreceu o começo do movimento 

Black, influenciando as primeiras articulações para a realização do Baile Charme no Viaduto de 

Madureira. 

O DJ Corello (Marco Aurélio Ferreira), que há mais de 30 anos é considerado o pai do 

charme, explica que o “passinho” é uma coreografia característica do Baile Charme, que marca a 

transição de uma batida mais ritmada para uma música mais lenta. Para avisar o público dessa 

transição, dizia: “Chegou a hora do charminho/Mexa seu corpo devagarinho”. Assim, o termo 

“Charme” passou a ser propagado nos bailes, onde os frequentadores passaram a ser denominados 

“charmeiros”17. 

 

 
 

Figura 2:  Baile Charme, parte interior do Viaduto de Madureira 
Fonte: Arquivo pessoal de Luciana Cruz (2012) 

 
O Charme e o Funk 

 

O quadro a seguir tenta, através das interpretações dos precursores do Baile Charme do 

Viaduto de Madureira, identificar as principais características do Charme e compará-las com o 

                                                           
16 Ver: VIANNA, H. O mundo funk carioca. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. De acordo com o artigo da jornalista 
Lena Frias, praticamente todas as revistas brasileiras publicaram artigos sobre o mundo funk carioca. 
17 Esta passagem da fala do DJ Corello está descrita no artigo de CHAO, A, C; FREIRE, L. S. Os sons do subúrbio: o 
território da cultura em Madureira. Sociologia em Rede 6.6 (2016). 
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Funk, pois, apesar de terem iniciado quase que no mesmo período (1990), segundo os entrevistados, 

são bem diferentes: 

 

Funk Charme 
Origem – Clubes da periferia Origem – Clubes de classe média  
Ritmo acelerado Ritmo mais lento, cadenciado 
Violência Pacificação 
Apelo sexual Apelo sensual 
Vestuário – estilo baseado em grandes 
marcas/grifes de vestuário 

Vestuário – estilo personalizado/customizado 
pelo próprio usuário 

Tabela 1: Diferenças entre o Charme e o Funk 
Fonte: Interpretações feitas a partir das entrevistas realizadas 

 

Os anos 70 e 80 foram marcados fortemente pelos estilos musicais chamados de black 

music. Em meados da década de 90, tais estilos passam a ser substituídos pelo advento do segmento 

sertanejo e começam os sinais de outras modalidades musicais, como o samba, identificado como 

“pagode” ou “neopagode”, que incorporou elementos das baladas românticas da Jovem Guarda e 

da música negra norte-americana. Vários grupos ligados a esse segmento surgiram a partir da 

periferia de São Paulo e foram produzidos, inicialmente, por pequenas gravadoras e selos 

independentes como JWC, TNT, Kaskatas, Zimbabwe, Chic Show, entre outros. Paralelamente à 

produção musical americana, a black music aponta nesse período como tendência nacional e conta, 

como fontes inspiradoras, com artistas como Tim Maia e Jorge Ben Jor, que legitimaram seus 

ritmos nas paradas de sucesso, assim como o funk, o reggae e os afoxés baianos18. 

Os grupos de pagode se multiplicaram na segunda metade dos anos 90, chegando a dividir 

mercado com novas tendências, como o Manguebeat e o Rap. É interessante notar que essas 

tendências articularam, de um modo geral, elementos culturais locais e globais. Apenas o Rap 

parece ter feito o caminho inverso, ao reproduzir o estilo característico dos jovens negros e latinos 

dos bairros pobres das grandes cidades norte-americanas, incorporando temáticas ligadas ao duro 

cotidiano das periferias das metrópoles brasileiras. Com exceção dos compositores de rap, os 

demais recorrem ao discurso da autenticidade da cultura popular brasileira para legitimarem seus 

estilos. 

                                                           
18 ZAN, José Roberto. Música popular brasileira, indústria cultural e identidade. ECCOS Revista Científica. V. 3, n. 
1, São Paulo, 2001, pp. 105-122. 
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No entanto, as ideias de cultura brasileira e de identidade cultural aparecem fragmentadas 

por causa de recortes regionais e de classe. 

Sobre essa questão, diz Hall: 

 
Quanto mais a vida social torna-se mediada pelo marketing global de estilos, lugares e 
imagens, pelos trânsitos internacionais, por imagens de mídia e sistemas de comunicações 
em redes globais, mais as identidades tornam-se descartáveis – desconectadas – de tempos, 
lugares, histórias e traduções específicas, parecendo estar à deriva. (HALL, 1995, p. 57). 
 

Ao mesmo tempo, esses elementos são redefinidos a partir de experiências específicas em 

que os agentes sociais buscam a tradição para recuperar e afirmar suas identidades mais autênticas. 

Na compreensão da ligação da representatividade da black music com a origem do baile no Viaduto 

Negrão de Lima, podemos recorrer ao artigo de Luciana Xavier de Oliveira (2015), que coletou 

um conjunto de autores de diferentes áreas que destacaram os bailes blacks como novas identidades 

da cultura afro-brasileira, a partir do consumo massivo de músicas populares e de uma produção 

cultural negra diferenciada. Podemos citar, como exemplos de autores: Frias (1976), Bahiana 

(1980), Vianna (1997), Hanchard (2001), Mccann (2002), Essinger (2005), Thayer (2006), 

Giacomini (2006) e Alberto (2009). 

Passados vinte e sete anos (desde 11 de maio de 1990), os bailes foram dinamizados 

socialmente ao longo do processo histórico. Eles eram reconhecidos como uma atividade de 

sociabilidade exclusiva da classe dominante, sendo esta distinção uma de suas principais 

características19. Foi então que surgiu a ideia de realizá-lo embaixo do Viaduto Negrão de Lima, 

visto como espaço público que até então só tinha utilidade na parte superior para o trânsito de 

veículos. Por possuir uma larga extensão de concreto, o viaduto se tornaria o espaço ideal para ser 

o clube onde o baile se realizaria, além de permitir acesso para os adoradores do ritmo da black 

music. Desde então, o baile vem sendo frequentado, em sua maioria, por pessoas de diversas faixas 

etárias, embora, segundo o relato dos seus fundadores, no início o público era mais adulto, com 

pessoas provenientes das camadas de baixa renda, em grande parte negra, oriundo dos arredores 

do bairro. Atualmente, seu público total chega até mil pessoas por evento. O campo de identidade 

periférica e racial ganha força com a entrada de apoio público, conferindo-lhe renovado poder 

simbólico, como se verá a seguir. 

                                                           
19 Para entendermos mais sobre a origem do baile enquanto manifestação cultural popular, ver: VIANNA, H. Op. cit. 
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O Charme na Rua20 
 

O bairro de Madureira possui uma população altamente miscigenada, com hábitos 

concentrados na cultura afrodescendente, de que são exemplos o Jongo da Serrinha, a Feira das 

Yabás e as tradicionais escolas de samba Portela e Império Serrano, manifestações que tangenciam 

a visibilidade do bairro para uma identidade cultural particular e expressiva. Não é por acaso que 

Madureira concentra o maior número de manifestações populares afrodescendentes do Rio de 

Janeiro. Os bailes realizados embaixo do viaduto eram gratuitos e não possuíam grades como hoje, 

os organizadores se sustentavam com a venda das bebidas e petiscos. Nesse sentido, tomarei aqui 

a fala de Celso Athayde, com o intuito de resgatarmos registros e relatos que legitimassem a ideia 

original do “Projeto Charme na Rua” (criado em março de 1993), contextualizando o momento 

inicial da trajetória do baile: 

 

Na verdade, poucas pessoas sabem como o Baile Charme começou. Nem mesmo as 
pessoas que fizeram parte sabem como foi, porque elas viram os fatos de ângulos distintos. 
Minha família era camelô em Madureira, pouca gente sabe, mas eu, aos seis anos de idade, 
e meu irmão, aos sete anos, já havíamos morado na rua, inclusive nesse mesmo viaduto 
com o qual nos reencontramos em 1994 para fazer esses bailes. Nessa época, na condição 
de camelôs, nós criamos uma marca de roupas chamada Deyber e meu papel era 
confeccionar com minha mãe e o do meu irmão era divulgar. Daí fazíamos isso nos bailes 
charmes do Rio, principalmente no Vera Cruz, Disco Voador e Bola Preta, que eram os 
grandes eventos da época. Um belo dia meu irmão chegou na barraca de camelô na Estrada 
do Portela acompanhado do DJ Corello. 
A ideia era fazer um baile na rua para divulgar a marca. Nós três fizemos uma conversa 
ali mesmo na rua e eu discordei do local, porque iria atrapalhar caso desse certo o projeto, 
e sugeri fazer sob o Viaduto de Madeira e eles concordaram. Então, marcamos a primeira 
reunião de trabalho, que foi na minha casa. O Corello não apareceu. O projeto inicialmente 
seria uma sociedade entre eu, César (irmão), Corello e Fernandinho DJ. 
Este compareceu à reunião, que não aconteceu pela falta do Corello, e marcamos outra, a 
que o Corello novamente não foi. Essa explicação ele está dando agora, no documentário 
que meus filhos estão fazendo sobre o Charme na Rua. Resolvemos então iniciar o projeto 
sem formatar a sociedade. Fizemos os dois primeiros eventos e foi um grande prejuízo, 
pois choveu muito e a nossa receita seria a venda de cerveja, o prejuízo só não foi maior 
porque um grupo de camelôs da Estrada do Portela era os patrocinadores do projeto, 
liderados pelo Detinha, Charles e João Luiz, mas já no terceiro sábado o Corello e 
Fernandinho já não foram mais e nós seguimos. 
Na época não havia som, o DJ Marlboro era quem emprestava o equipamento dele que 
estava na cidade de Mendes e o DJ passou a ser o Markim New Charme, que até o 
momento está no projeto desde a primeira reunião na minha casa, para ser o produtor e 

                                                           
20 Referências de relatos encontrados no Blog Tisom: música negra de boa qualidade. Ver: MENEZES, T. Um viaduto 
cheio de charme. Blog Tisom, 2012. 
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convidar as pessoas, mas meu irmão morreu logo em seguida, 3 meses depois de iniciado 
o projeto. (ATHAYDE, 2017) 
 

O Baile Charme não foi o único evento organizado em Madureira no qual é possível 

observar a ocupação dos espaços próximos ao viaduto. Desde 1998, o viaduto passou a ser ocupado 

(lado esquerdo) pelo projeto cultural Central Única das Favelas (CUFA), resultado da união de 

vários jovens das favelas do Rio de Janeiro, que conta com a participação ativa de personagens 

muito influentes do movimento Hip Hop como, por exemplo, os rappers MV Bill e Nega Gizza. 

Este projeto é voltado para a prática de basquete, oficinas e cursos profissionalizantes para jovens 

e adultos. Em resposta ao período de desligamento da organização do baile no viaduto (1998-1999), 

Celso Athayde esclarece: 

 

Em 1998 eu comecei a trabalhar com Hip Hop e lancei MV Bill e Racionais MC’s no Rio 
e deixei o baile para ser tocado por uma nova gestão, o DJ Kally. Eu já não frequentava 
mais, até que o Dr. Siro Darlan estava em guerra com os bailes funks, em especial com o 
Rômulo Costa, e passamos a ser perseguidos pelo batalhão local e, por isso, migramos o 
evento para o Jacarepaguá Tênis Clube, Império Serrano e outros lugares. Nesse período, 
eu já construía a CUFA em paralelo e o fato de os eventos serem abertos, não haver 
controle de menor de idade, entre outras coisas, eu decidi não fazer mais e ficou um bom 
tempo sem existir. Passei a fazer o charme na rua, nas favelas e agora novamente no 
viaduto nas quintas e aos domingos. (ATHAYDE, 2017) 
 

 A CUFA é uma entidade não governamental que visa a integração social através da cultura, 

do esporte, da educação e do lazer, destacando-se por ter se tornado palco de diversidade 

sociocultural. A CUFA tem atuação em vinte estados brasileiros e sede em países como Argentina, 

Alemanha, Chile, Estados Unidos e Inglaterra, com o objetivo de elevar a autoestima e a 

conscientização através da participação e produção nas atividades mencionadas21. 

 A história do Baile Charme está diretamente associada à história da atuação do idealizador 

da CUFA, Celso Athayde, embora isso não fique muito claro na apresentação de ambas as 

instituições. Pois, a partir do desligamento dele, identificamos uma certa conexão com os eventos 

registrados, como, por exemplo, o “Pagodão de Madureira”. 

                                                           
21 Sobre a CUFA, ver: CUFA. Fazendo do nosso jeito há 20 anos. CUFA: Central Única das Favela. Disponível 
em: <https://www.cufa.org.br/sobre.php>. Acesso em: 23 ago. 2017. 
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Com o espaço totalmente revitalizado, a CUFA inaugurou, em janeiro de 2015, o Espaço 

Cultural Marina Soares Athayde, do lado esquerdo do Baile Charme, embaixo do Viaduto Negrão 

de Lima. O nome foi sugerido pelos funcionários da CUFA em homenagem à mãe do fundador, 

que, durante quatro anos, abrigou-se no viaduto junto dos dois filhos, Celso e Paulo César Athayde 

(in memoriam). É curioso como as histórias se relacionam: embaixo do viaduto, foi instalada uma 

pequena praça chamada Vice-Almirante Nelson Gomes Fernandes, na qual foi construída, em 

1968, a estátua “Mãe”. Feita em argamassa pelo artista plástico Rui Leal, a escultura foi doada pela 

Associação Comercial de Madureira e é considerada o primeiro monumento do Rio de Janeiro 

dedicado à figura da mulher e seu filho. 

Sobre a relação do monumento com o espaço, Celso Athayde, destacou: 

 

Minha mãe era a patrocinadora do evento, pois ela era a real dona das nossas barracas. 
Além disso, ela era a responsável pelo bar com meu pai. Apesar do baile ter começado em 
março de 94 exatamente naquele ponto, não existe relação entre a minha mãe e a praça. A 
minha mãe estará recebendo esse ano um busto na frente da sede da CUFA, pois o espaço 
lá se chama “Central Cultural e Esportiva Marina Soares Athayde”, uma homenagem a 
ela e a tudo que ela representou para aquele lugar. (ATHAYDE, 2017). 
 

 
 

Figura 3: Estátua da Praça das Mães – Secretaria de Conservação 
Fonte: Acervo Jornal O Globo – Gente Boa (08/05/2014) 

 

Certamente os profissionais envolvidos na construção do Viaduto Negrão de Lima jamais 

poderiam imaginar que sua parte inferior fosse ressignificada e posteriormente ocupada por 
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camelôs que se organizariam para ocupá-la distintamente com duas manifestações culturais: a 

CUFA e o Baile Charme. Segundo Celso Athayde, as principais distinções entre as manifestações 

do Baile Charme do Viaduto e da CUFA seriam a ideologia e o perfil dos organizadores: 

 

Nosso objetivo na época era conseguir chegar a um nível de excelência de produção que 
não deixasse a desejar e que fosse comparado aos grandes eventos do país. Penso que a 
história da CUFA, por si só, é capaz de contar a outra parte da história. (ATHAYDE, 
2017). 

 

Ele relatou que nos anos iniciais 

 

era tudo incipiente. Não havia comercialização de nada. O lucro do evento era a venda de 
bebidas e o aluguel de barracas. Com esse valor, eram pagos os seguranças e os serviços 
de banheiros. Não existia relação com lançamento de discos, ou nada que o valha. 
(ATHAYDE, 2017). 
 

Essa situação mudou a partir de 1994, quando Celso Athayde criou um jornal chamado 

Charm na Rua, cujo objetivo era divulgar a “verdadeira explosão [daquele] grande fenômeno 

popular”. (Celso Athayde, março de 2017). 

 

 
Figura 4: Capa do jornal Charm na Rua – novembro de 1994 

Fonte: Acervo Pessoal de Celso Athayde (consultado em março de 2017) 
 



25 

 

 

A relação de Celso Athayde com o Baile Charme de Madureira durou até o ano de 2009, 

quando houve mudança na administração do baile. A partir de então, o DJ Michel – um dos 

diretores e DJ’s residentes do Baile Charme de Madureira – tornou-se um dos principais 

responsáveis pela continuidade dos eventos realizados no Viaduto de Madureira. De acordo com 

Athayde, essa transição ocorreu 

 

após uns anos de paralisação. O pessoal do Pagodão, que já fazia aos domingos, passou a 
fazer o charme aos sábados. Na verdade, eu passei a dedicar minha vida ao Hip Hop e 
passei a gestão para o DJ Kally. Até que o batalhão, atendendo aos pedidos do Siro Darlan, 
proibiu até que tudo estivesse regularizado. A essa altura eu já não tinha mais interesse 
[...] (ATHAYDE, 2017). 
 

A partir das entrevistas, é possível observar que o Charme é uma invenção genuinamente 

carioca, mesmo que o ritmo e o estilo sejam estadunidenses. A nomenclatura criada pelo DJ Corello 

tomou conta dos clubes cariocas de forma tácita e foi amplamente aceita e divulgada, inicialmente 

com o propósito de entretenimento, perdurando até os dias de hoje. O que fez o Baile Charme do 

Viaduto se tornar uma tradição e uma referência foi a repetição impecável dos seus eventos, 

assiduamente realizados todos os sábados durante vinte e sete anos. E, como ocorre com muitos 

fenômenos desse porte, o que se observa é uma certa disputa de narrativas no que diz respeito ao 

baile. No site do Viaduto de Madureira22, por exemplo, o nome de Celso Athayde não é citado, 

demonstrando que as histórias do baile são mais complexas do que se imagina, daí a necessidade 

de escutar diferentes sujeitos que estiveram ligados a ele e ao viaduto nas últimas décadas. 

Durante a imersão no campo, em busca de fontes que resgatassem a trajetória do baile, 

conheci o jornalista, fotógrafo e ativista do movimento negro José de Andrade, que relatou ter feito 

parte do início dos eventos do baile, mas que também não consta no relato oficial. Ouvindo-o, é 

possível ter um novo olhar sobre o passado do baile, detectar disputas ideológicas, assim como 

uma visão mais crítica sobre a organização desses eventos. Com sessenta e dois anos, ele representa 

                                                           
22 Interessante notar como a site do Viaduto de Madureira conta a história “oficial” do Baile Charme. Ver: Informação 
divulgada no site Viaduto de Madureira. Ver: VIADUTO DE MADUREIRA. Disponível em: 
<http://viadutodemadureira.com.br/2016/o-baile/>. Acesso em: 23 ago. 2017. 
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uma geração que transborda nostalgia e que possui como premissa a valorização da autoestima 

afrodescendente. Segundo ele, 

 

o Viaduto de Madureira foi inaugurado pelo nosso clube também, na verdade, assim, não 
vou dizer todos, mas em sessenta por cento do que existe hoje consultado como de 
iniciativa charme eu passei. Não vou dizer que todas, mas em oitenta por cento eu passei 
pelas criações. O Viaduto de Madureira, ele nasce a cinco, a seis mãos, eu, César Athayde, 
Markinho do Charme, Thales DJ e o DJ Marlboro, porque o som, foi o Marlboro que 
emprestou, então foi assim que nasceu o viaduto, hoje é uma outra concepção, não é mais 
nada do que foi, mas eu estava ali presente, sim. Na verdade, o viaduto que hoje o pessoal 
chama de Dutão, ele começa com o nome chamado de Charme na Rua, e nesse período 
nós criamos um fanzine feito a xerox e a gente queria divulgar, o que era a minha praia, 
né, comunicação, jornalismo, então a gente tinha que criar um veículo de comunicação e 
informação e aí nós criamos esse veículo chamado Charme na Rua, um fanzine que 
desencadeou a ideia, a intenção de fazer um som embaixo do viaduto de graça para a 
galera, mas bem elaborado. E assim que nasce o baile do viaduto, que não era nem naquele 
lugar que está hoje, era no meio da praça, onde tem aquela estátua da mãe, então assim a 
concepção de fazer o baile em Madureira era dar mais espaço à imagem do charme e às 
pessoas que não tinham a mesma condição de acesso que nós tínhamos na época. 
(ANDRADE, 2017). 

 

Recebi de José de Andrade fotos dos jornais, revistas e fanzines da época liderados por ele. 

Infelizmente não foi possível acessar os originais, mas as fotos permitem observar, através da 

descrição do expediente, que eram publicações independentes, assim como a testeira da publicação 

Charm na Rua enviada por Celso Athayde. 
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Figura 5: Foto Fanzine – E Black 

Fonte: Arquivo Pessoal de José de Andrade 
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Figura 6: Foto Fanzine – Charme na Rua 

Fonte: Arquivo pessoal de José de Andrade 

 

Ainda no intuito de conhecer de forma mais aprofundada as diferentes versões sobre as 

origens do Baile, o DJ Michel deu uma entrevista falando sobre o início da sua relação com o 

viaduto. Segundo ele, 

 

ela começou em... desde o início do baile, na verdade, junto com o meu padrinho que 
acompanhava o idealizador do baile e eu indiretamente estava próximo daí, isso era em 
91, 92, em 93 eu comecei a me aproximar mais, frequentando o baile e em 94 eu comecei 
a tocar, eu recebi o convite para começar a tocar e desde então estou aqui. Na verdade, são 
quase 23 anos, mas que nesse período teve um intervalo de três anos, foi entre 99 e 2001. 
Os integrantes do baile na minha época eram eu, DJ A, nós abríamos o baile, e depois no 
auge do baile eram o Loop, o Kally e o Markinho Charme, eram esses três DJ’s, DJ Loop, 
DJ Kally e o DJ Markinho Charme. (MICHEL, 2017) 
 

Depois de inúmeras tentativas, foi possível conversar com o Sr. Leno (Evandro Nascimento 

de Souza) que, além de um grande entusiasta do Baile Charme, também foi um dos seus fundadores. 

No ano de 1990, o Sr. Leno tinha 22 anos de idade e, segundo ele, naquela época seus amigos 

Xandoca e Edinho (falecido) – ambos comerciantes – se inspiraram no evento “Pagodão dos 

Artistas” promovido pela cantora Alcione, popularmente conhecida como “Marrom”. Foi então 
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que resolveram produzir o evento Pagodão de Madureira, que acabou se transformando em um 

bloco carnavalesco e sazonal, chegando a reunir duas mil pessoas no desfile na Avenida Rio 

Branco23 e foi dele que, segundo o Sr. Leno, originou-se o Baile Charme. 

 

 
Figura 7: Diretoria do Baile Charme: DJ Michel, Sr. Leno, Xandoca e Sr. Jaime. 

Foto: Luciana Cruz, 2017 

 

Lembrando dos primórdios do baile, o Sr. Leno aponta que, para viabilizar sua realização, 

distribuíam-se lanches para a população de rua que utilizava o espaço do viaduto, sendo esta uma 

das maiores lições de sua vida. Segundo ele, não era necessário recorrer à intervenção da segurança 

pública, era preciso apenas dar dignidade às pessoas que, na época, consumiam alguns tipos de 

droga. O Sr. Leno lembra que, quando o viaduto encerrava o baile aos sábados, ele era habitado 

novamente pela população de rua. Com um ar um tanto quanto nostálgico, ele argumenta que 

 

                                                           
23 De acordo com o Sr. Leno, o grupo Pagodão de Madureira existe até hoje e mantém o bloco para comemorar o 
carnaval. 
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existem outros bailes pelo Rio, Niterói e Baixada Fluminense, mas o daqui tem uma 
energia tão grande que passou a ser referência, hoje todo DJ quer tocar no Viaduto de 
Madureira. (SOUZA, 2017). 

 

Não restam dúvidas que “essa energia tão grande” se deve, em boa parte, à territorialidade 

do baile e sua forte relação com o viaduto. 
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CAPÍTULO II 
O VIADUTO, O BAILE E AS QUESTÕES DE TERRITORIALIDADE 

 

O Viaduto e seu propósito original 
 

A primeira Constituição republicana, promulgada em 1891, instituiu o Distrito Federal, 

sediando-o na cidade do Rio de Janeiro. Em 1958, a administração do Rio ficava a cargo do prefeito 

Negrão de Lima (1956-1958). Sua gestão foi marcada pelo lançamento do Plano Lúcio Costa, que 

iniciou a expansão da cidade para a região da Barra da Tijuca. Negrão de Lima teve uma trajetória 

muito característica para a história política, por ter se tornado governador do Estado do Rio de 

Janeiro entre os anos de 1965 e 1971.24 

No período de sua gestão à frente da prefeitura, foi inaugurada a grande obra viária do bairro 

de Madureira, Zona Norte da cidade – o Viaduto de Madureira ou Viaduto Negrão de Lima, datado 

de 21 de abril de 1958. Era um projeto do vereador Salomão Filho, que ligava a Avenida Marechal 

Rangel à Rua Padre Manso, passando sobre os leitos da Estrada de Ferro Central do Brasil, da 

Linha Auxiliar e das Ruas Carolina Machado, Carvalho de Sousa, João Pereira e prolongando-se 

até a Rua João Vicente. 

O viaduto melhorou consideravelmente as condições de tráfego nas populosas áreas 

adjacentes do subúrbio, destacando-se os bairros de Cascadura, Madureira, Irajá e Jacarepaguá. A 

construção também pretendia facilitar, de forma acentuada, o escoamento dos produtos 

hortigranjeiros do Sertão Carioca destinados ao mercado de Madureira e ao grande centro 

comercial da Avenida Brasil.25 É neste momento que o bairro de Madureira se tornou um 

importante centro funcional dos subúrbios, com intensa área comercial localizada entre as Ruas 

Carvalho de Souza, Carolina Machado e Estrada do Portela. 

O Viaduto Negrão de Lima foi considerado um dos empreendimentos mais notáveis da 

América do Sul, conforme registros das matérias publicadas no jornal O Globo. Sua importância 

ficou evidenciada por estar a cargo do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, 

como recordaram as declarações concedidas pelo então diretor daquele órgão municipal, 

engenheiro Adolfo Almeida de Aguiar. Iniciadas na breve administração do prefeito Sá Lessa 

                                                           
24 http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/6799/1232.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
25 Fonte: Acervo digital O Globo 21 de setembro de 1958. 
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(1955-1956), as obras estenderam-se até o governo Negrão de Lima, assumindo um ritmo pouco 

frequente nas realizações oficiais. 

 

 
Figura 8: Inauguração do Viaduto Negrão de Lima 

Fonte: Acervo digital jornal O Globo em 21 de setembro de 1958 

 

Conforme anunciado no jornal O Globo, em 21 de setembro de 1958, com 1400 metros de 

comprimento, incluindo as quatro rampas laterais de acesso, e com 20 metros de largura total na 

parte principal e 10,60 metros nas rampas laterais, compreendendo quatro vias de trânsito com 

passeios laterais de 3 metros cada um, o Viaduto de Madureira exigiu, na sua construção em curva, 

uma quantidade de cimento que, se empilhada em sacos, daria uma altura equivalente ao do Monte 

Everest, com mais de oito mil metros de altura. A madeira empregada em formas e escoramento, 

se reduzida a tábuas de 9 polegadas e colocadas em linha reta, seria suficiente para cobrir a distância 

(mais de 400km) entre Rio-São Paulo; a pedra britada utilizada daria para o preparo de uma base 

de estrada com 10 km de comprimento, 7 metros de largura e 0,10 de espessura; e o ferro usado 

poderia ser transformado em vergalhões de 38 metros. 

O custo da obra foi estipulado em aproximadamente 10 milhões de cruzeiros e, para que 

sua realização fosse efetivada, uma série de desapropriações aconteceu, como com a maior parte 

das obras que vivenciamos ao longo desses anos. 
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Figura 9: A Construção do Viaduto Negrão de Lima 

Fonte: Anúncio publicitário do Jornal O Globo (edição esportiva, p.5, 17 de novembro de 1958) 

 

Em 21 de abril de 1960, com a transferência do Distrito Federal para Brasília, a cidade do 

Rio de Janeiro converteu-se no Estado da Guanabara, e este passou a coexistir com o Estado do 

Rio de Janeiro. Até o ano de 1975, quando consumou-se a fusão entre os dois estados, a Guanabara 

foi administrada por cinco governadores. Francisco Negrão de Lima foi o quarto deles, 

comandando-o no período de 1965 a 1971. 

Entre as construções deixadas para a cidade como legado do seu mandato, temos: a 

construção do Túnel Dois Irmãos, o alargamento da Praia de Copacabana, as recuperações da Praia 

de Botafogo e da Lagoa Rodrigo de Freitas e a inauguração de inúmeras escolas. Vinte e um anos 

depois de sua inauguração, o Viaduto de Madureira, assim como os demais da cidade, passou a 

apresentar problemas estruturais de infiltração e revestimento devido à ausência periódica de 

conservação. Desde a sua construção houve, de fato, a melhoria da mobilidade urbana nos bairros 

adjacentes. Ao longo dos anos subsequentes, houve diferentes atores no comando das atividades 

do viaduto, tais como eventos e estacionamento público, o que tornou possível a realização de mais 

eventos independentes. 
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Os bairros da cidade do Rio de Janeiro são divididos pelo poder público em áreas de 

planejamento, totalizando 5 divisões, conforme o mapa ilustrativo abaixo. As áreas 3 e 5, 

consideradas mais populares, fazem parte de uma malha ferroviária diferente das demais, 

reforçando-lhes o estigma de regiões suburbanas. Ao compararmos a relação dos bens culturais da 

cidade com as duas matrizes regionais citadas, é possível identificarmos que estas mesmas regiões 

são as que mais produziram manifestações populares. 

 

 
Mapa 1: Divisão administrativa do Rio de Janeiro. 

Fonte: Instituto Pereira Passos (2008). 

 

Importante salientar que o Baile Charme de Madureira é uma das muitas festividades que 

ocorrem no bairro. Antes da análise do Baile Charme, é fundamental compreendermos o espaço 

em que essa festividade ocorre há mais de vinte e sete anos: o Viaduto Negrão de Lima, 

popularmente conhecido como Viaduto de Madureira. 

Para iniciarmos a compreensão dessa “vocação festiva” de Madureira, voltaremos à história 

de sua fundação e do perfil de seus primeiros habitantes. O lazer, como forma de sociabilidade, 

originou novas narrativas – o negro, antes segregado, passa a ser criador de uma manifestação, 
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afirmando suas raízes e contribuindo para um discurso de resistência, mas principalmente de 

ressignificação dos antigos valores da identidade nacional. A região do bairro de Madureira fazia 

parte da freguesia de Nossa Senhora da Apresentação de Irajá, corruptela do termo yra-yá, que 

significava o “lugar de onde brota o mel”, referência a um dos mais importantes celeiros de 

produção agrícola da cidade (FRAIHA, 1997). 

Criada em 1647, a freguesia compreendia boa parte das terras situadas no Sertão Carioca, 

na antiga sesmaria concedida inicialmente a Antônio de França, em 1568. As dificuldades 

econômicas que impactaram a economia dos engenhos estavam relacionadas à concorrência 

caribenha, ao deslocamento da mão de obra escrava para a região das Minas Gerais e ao fim da 

escravidão. Com a desestruturação fundiária ocorrida em meados do século XIX, iniciou-se a 

formação de alguns bairros suburbanos. Madureira tornou-se ao longo dos tempos palco de grandes 

manifestações populares, destacando-se, simbólica e efetivamente, como fonte da matriz afro-

brasileira da cidade, desde o religioso até o profano. Silvia Lara e Gustavo Pacheco (2008) 

lembram-nos que, historicamente, o bairro de Madureira teve sua identidade cultural associada ao 

“Jongo da Serrinha” e, mais tarde, à presença das tradicionais escolas de samba Portela, Império 

Serrano e Tradição, o que revela a forte ligação local com a cultura negra. 

Denominado suburbano, o bairro de Madureira foi criado distante do centro econômico e 

cultural da urbe, de onde retirou-se a classe operária de baixa renda, não condizente com as 

reformas modernizantes.26 Os moradores que iniciaram a história cultural de Madureira foram 

vítimas do “Bota Abaixo”, que atingiu pessoas de pouca instrução e escasso poder econômico que 

viviam nos cortiços e imóveis antigos nos bairros centrais da cidade e não poderiam compartilhar 

os espaços de novos prédios públicos e largas avenidas com estilo europeu que estariam por vir 

(ABREU, 2003; SANTOS; MOTTA, 2003). 

Ex-escravos, operários e migrantes (na maioria nordestinos) trouxeram as referências 

culturais que se mantêm no bairro, por meio da música, da arte, das festas, do comércio, das 

expressões populares e dos cultos religiosos. 

A ocupação territorial da região suburbana da cidade do Rio de Janeiro começou a se 

intensificar em 1858, com a inauguração da Estrada de Ferro D. Pedro II e, especificamente, no 

                                                           
26 Projetos urbanos que se aplicam ao período de gestão do prefeito Pereira Passos, durante a presidência de Rodrigues 
Alves (1902-1906). 
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bairro de Madureira, em 1890. O bairro passa, então, a assumir características tipicamente urbanas 

com o estabelecimento do comércio varejista e, a partir do final da década de 1930, indústrias 

continuaram a crescer (ABREU, 1997). Hoje, Madureira é um bairro da Zona Norte da cidade, com 

ocupação industrial, residencial e comercial, caracterizado como de ocupação mista. 

Como pontuado por muitos trabalhos, os sentidos de subúrbio no Rio de Janeiro têm 

características peculiares. O moderno e o tradicional não são antagônicos, mas se complementam. 

Uma reurbanização constante pode ser observada, já que “o subúrbio é o espaço do bem-estar, do 

desenvolvimento social e da revolução cultural” (SOTO, 2008, p. 116). Uma das características 

sociais do subúrbio é o acolhimento, e Madureira não é indiferente nem impessoal a essas 

sociabilidades. Entretanto, todos os bairros localizados próximos à malha ferroviária, distantes da 

urbe, sofrem o estigma de “falta de cultura”, educação... 

Este estudo abordará os conceitos de campo, habitus e capital simbólico do sociólogo Pierre 

Bourdieu (1930-2002), aplicados ao complexo sistema de relações entre os variados componentes 

do campo simbólico de construção de Madureira. Bourdieu compreende o fato social de maneira 

relacional e não estática. É uma visão espacial que, por isso mesmo, é nomeada como campo. Ao 

analisar o comportamento de classe, ele foca nas relações de poder que se estabelecem dentro de 

um campo específico. 

 

É para romper com esse modo de pensamento – e não pelo prazer de colar um novo rótulo 
em velhos frascos teóricos – que empregarei o termo campo de poder (de preferência a 
classe dominante, conceito realista que designa uma população verdadeiramente real de 
detentores dessa realidade tangível que se chama poder), entendendo por tal as relações 
de forças entre as posições sociais que garantem aos seus ocupantes um quantum 
suficiente de força social – ou de capital – de modo a que estes tenham a possibilidade de 
entrar nas lutas pelo monopólio do poder, entre as quais possuem uma dimensão capital 
as que têm por finalidade a definição de forma legítima do poder [...] (BOURDIEU, 2007, 
pp. 28-29) 
 

Trata-se de uma concepção espacial (com posições e coordenadas) onde seus agentes 

travam lutas na tentativa de conquistar melhores colocações pela legitimação de suas crenças. O 

combustível que impulsiona a mudança de posição no campo é a sua quantidade de capital (ou seu 

quantum de força social). 

 O conceito de capital, segundo Bourdieu, não se limita ao conceito de capital econômico 

teorizado por Karl Marx. Ele vai além da materialidade, alcançando o plano simbólico. Cada campo 
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possui uma conformação própria de capital simbólico, dividido pelo autor em capital cultural, 

científico e econômico.  

No caso do objeto deste estudo – Baile Charme no Viaduto de Madureira –, é importante 

ressaltarmos que, em função de as calçadas do bairro serem estreitas, sem espaço para a circulação 

de pedestres, a área embaixo do viaduto foi ocupada pelo comércio informal, os chamados camelôs, 

desde a sua inauguração, além de servir como um estacionamento privado que funciona durante o 

dia. 

 

 
 

Figura 10: Ocupação do viaduto, durante o dia, por camelôs 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2012) 

 
 

 

  

O Baile, o Viaduto e sua Fama 
 

No ano de 2010, o evento do Baile Charme de Madureira já acumulava inúmeras matérias 

e reportagens positivas na imprensa sobre as suas festividades. Através do depoimento do Sr. Leno, 

é possível identificar que o propósito inicial do baile era de entretenimento, o charme não era o 

ritmo inicial, e sim o pagode. No entanto, com o passar dos anos, o charme se tornou o ritmo oficial 
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e a sua realização num local fixo (viaduto) o transformou em templo de encontros de pessoas que 

compartilhavam o mesmo gosto musical. 

 A partir daquele ano, segundo relato do DJ Michel, o Baile do Viaduto de Madureira foi 

convidado para fazer parte da programação do evento BackBlack – festival internacional que 

celebra a África como berço da civilização e é um polo de discussão política e difusão cultural, 

totalizando três dias de conferências, shows, apresentações de dança, projeções de filmes e outras 

atividades artísticas. Em 2010, o evento foi realizado na Estação da Leopoldina, Rio de Janeiro. A 

repercussão do BackBlack fez com que o DJ Michel passasse a ser convidado para outros eventos. 

O DJ chama a atenção ainda para o sentido da multiplicação e fortalecimento dos eventos de 

charme, nesse mesmo período. 

No quadro abaixo, desenvolvido pelo professor Paulo Reis, que estudou o baile sob a ótica 

da economia criativa e modelo financeiro sustentável, é possível identificar a variedade de 

possibilidades de atuação do campo. 

  

Autores de Charme  
 
 
 
 
 
 

BAILE 
CHARME 

Sociedades autorais 
Autor e intérprete musical ECAD 
Casas de espetáculo Licenças 
Rádio, cinema e TV Direitos de imagem 
Internet Direito de publicação 
Bares restaurantes e outros usuários Outros direitos 
Livros Divulgação eletrônica 
Jornais Reprodução 
Revistas Sincronização 
Indústria têxtil Figurino 
Indústria de bebidas Desenho 
Indústria de instrumentos musicais Artes plásticas 
Outras indústrias Coreografia 
Grupos Iluminação 
Bandas Gravadoras 
DJ Editoras 
Produtor Outros produtos 
Dançarinos Marcas 

Tabela 2: Baile Charme: campos de atuação 
Fonte: Mapa da Cadeia Produtiva do Viaduto de Madureira – REIS FILHO (2013b) 

 

Por meio da criação de suas redes, sejam elas representadas pelos DJ’s, dançarinos, 

produtores, músicos ou pelas equipes de som, a temática do Baile Charme transcendeu o viaduto, 
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uma vez que, a partir da noção da ocupação do espaço, suas ações, categorias internas e sistemas 

(DJ´s, dançarinos e produtores) se tornaram indissociáveis. As apresentações em eventos externos 

tornaram-se uma segunda opção de rentabilidade para seus agentes. O DJ Guto é DJ residente do 

Baile Charme de Madureira e passou a produzir eventos independentes em Madureira e em outros 

bairros da cidade. 

 

 

Figura 11: Divulgação do Baile Charme de Madureira na Fundição Progresso 
Fonte: Arquivo Pessoal – Set 2014, Rota do Samba. 

(http://www.rotadosamba.com/baile-charme-de-madureira-aporta-na-lapa) 

 

No ano de 2012, o Baile do Viaduto serviu de inspiração para o autor João Emanuel 

Carneiro, responsável pela novela Avenida Brasil, que foi consagrada por ter se tornado uma das 

novelas de maior audiência da Rede Globo no horário das 21h. Na novela, o chamado Baile do 

Divino tinha como principal característica os famosos passinhos do Baile do Viaduto, fato que 

gerou grande visibilidade para os frequentadores, principalmente para o DJ Michel, que passou a 

ser convidado para se apresentar em vários programas de TV e foi tema de matérias na mídia 

impressa e digital. 
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O Amor ao Baile 
 

Embora não seja o objetivo desta pesquisa, é importante ressaltar o advento do Parque de 

Madureira como nova opção de lazer e aparelho cultural para o bairro. Um dos legados olímpicos 

da cidade do Rio de Janeiro, o parque se transformou no mais novo palco para a cultura do charme 

no bairro. Sua área de cerca de 450 mil metros quadrados foi inaugurada em 23 de junho de 2012 

e ampliada em 2015. É considerado Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Rio de Janeiro 

para fins de preservação da cultura – Lei nº 7239 de 23 de março de 2016.  

Ele possui um palco principal, onde são realizados diversos eventos, principalmente em 

datas comemorativas. O Baile do Viaduto foi convidado para participar com os seus DJ’s e 

produtores da inauguração do parque, de cuja ocasião surgiu um novo concorrente – o movimento 

“Eu Amo Baile Charme”. 

 

 

Figura 12: Convite do Evento Eu Amo Baile Charme 
Fonte: Marquinho Brad DJ 

(http://marquinhobraddj.blogspot.com.br/2013/04/eu-amo-baile-charme-01-maio-2013-13.html) 
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Joel Filho, idealizador e sócio fundador do projeto “Eu Amo Baile Charme”, 49 anos, 

ativista negro e militante da black music no Brasil, morador do bairro de Oswaldo Cruz, sempre 

frequentou os bailes de black music da cidade. Ele trabalhava em uma rádio chamada RPC FM, 

que marcou o segmento da black music, por ser uma das primeiras a abrir espaço para esse novo 

ritmo musical. Segundo ele, tudo aconteceu por influência da coordenadora da rádio, que ficou 

apaixonada pelo ritmo após ter frequentado um dos bailes. No ano de 2013, Joel apresentou o 

projeto para o SESC (Serviço Social do Comércio) – unidade Madureira –, entidade privada sem 

fins lucrativos. Na época, poucas pessoas acreditaram na possibilidade de o projeto dar certo, pois 

as pessoas do segmento costumavam se vitimizar, achavam que não tinha espaço para uma nova 

proposta que envolvesse a propagação do charme. 

Em todas as falas dos agentes envolvidos com a história do Baile do Charme, é notável a 

carga repressiva efetuada pelo sistema. Durante muito tempo, eles não tinham espaço em 

apresentações fora de seus redutos. Foi através de uma pessoa chamada Sebastião, que na época 

exercia a função de gerente de cultura do SESC, que Joel Filho recebeu apoio para a implantação 

do projeto “Alma Black”, posteriormente chamado de “Eu Amo Baile Charme”. Apesar do 

reconhecimento e sucesso de público presente em cada edição do evento, o SESC deixou de apoiá-

lo. Mas o projeto seguiu adiante, tornando-se mais um referencial da área, conforme a descrição de 

Joel: 

 

Às vezes as pessoas falam assim, comparam a gente com festas e outros eventos, e eu falo, 
nós somos diferenciados porque nós somos um evento cultural, a gente leva toda a cultura 
do charme dentro do projeto, então é a dança, o DJ, o comportamento e a moda, no baile 
charme você vai ver esses quatro elementos todos juntos com a galera e a gente passa 
informações para as pessoas, a gente não faz o baile por fazer o baile, a gente passa coisas 
para que as pessoas fiquem cientes do que está acontecendo, não politicamente, mas sim 
para a autoestima de cada um, entendeu? (Joel, 2017) 

 

Neste período, o DJ Michel trabalhava em outra função, além de atuar como DJ, o que 

possibilitou maior atuação no projeto “Eu amo Baile Charme”. Se o viaduto tivesse estrutura, ele 

talvez pudesse ter se tornado o grande protagonista. A respeito da precariedade da estrutura, Joel 

Filho observa que 
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nunca existiu uma produção para o charme, as pessoas faziam por fazer, não pensavam o 
lado cultural, quando a gente foi fazer, a gente surgiu para mostrar que existe esse 
caminho, quem quiser vir, vem, quem não quiser, vai ficar para trás, então a gente 
despontou como um evento que revigorou todo o charme, então muita gente ficou com 
raiva disso, porque quando você se mostra demais, e você aparece como um furacão que 
vai varrendo tudo, eu recebi até ameaça de morte, porque teve gente que falou que eu 
queria tomar conta do Rio de Janeiro todo, eu andava com um produtor, que tem carro, 
um amigo meu que era produtor do evento, falavam que ele era meu segurança, você não 
tem ideia o que eu já passei com esse negócio de baile charme, mas a gente continua firme, 
militando. (Joel, 2017) 
 

Em uma apresentação no SESC Madureira, Joel Filho conheceu o seu atual sócio, Marcus 

Azevedo, criador da companhia de dança Charme e Cia., com foco em estilos urbanos, responsável 

pelo público mais jovem e pela coreografia dos dançarinos do evento. O projeto já percorreu 

unidades do SESC nos bairros de Ramos e Tijuca e das cidades de Friburgo, Petrópolis e 

Teresópolis. 

No período da Copa do Mundo do Rio de Janeiro em 2014, o projeto participou do evento 

oficial FIFA FanFest na praia de Copacabana e no bairro da Glória, com o apoio do Sistema Globo 

de Rádio. O projeto “Eu Amo Baile Charme” já contabiliza a realização de mais de 50 eventos. 

Foram 30 no de 2014, 15 em 2016 e 10 em 2016, apoiados pelo SESC, e em 2017 foram 2 

realizados no novo espaço criado ao lado do estádio do Engenho de Dentro – chamado de Galpão 

do Engenhão –, localizado na praça do trem no mesmo bairro. De acordo com Marcus Azevedo, a 

intenção era realizar um evento diferente do realizado no viaduto, que tem características de 

diversão noturna e agrega outros gêneros da black music – e não só o charme. 

 

 
Figura 13: Marcus Azevedo (sócio de Joel Filho) no Baile Charme no Engenhão. 

Fonte: Revista in Foco. 
Disponível em (http://revistainfoco.com.br/2017/04/21/galpao-do-engenhao-apresenta-eu-amo-baile-charme/) 
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A visibilidade dada ao projeto, principalmente em momentos festivos de grande 

repercussão e aglomeração da massa, aponta para uma análise referente a uma pré-

espetacularização das manifestações populares e ao consumo das manifestações urbanas, desde o 

período em que o Baile do Viaduto fez parte da novela das 21h da Rede Globo. Sua evidência 

midiática aumentou. A fala de José de Andrade é muito bem-vinda quando comparamos os 

objetivos do movimento “Eu Amo Baile Charme” com os do Viaduto de Madureira. Mesmo o DJ 

Michel participando dos eventos promovidos pelo movimento, é possível identificar um tom de 

rivalidade entre as partes. 

O movimento “Eu Amo Baile Charme” se apropriou da divulgação da cultura do charme e 

dos elementos simbólicos que o acompanharam ao longo desses anos, como o DJ, dançarinos, 

moda, gastronomia, bebida e autoestima. Por outro lado, o viaduto, embora tenha alcançado através 

do DJ Michel outros espaços de atuação para além do próprio viaduto, ficou caracterizado como 

uma produção representada apenas pelo personagem do DJ. 

 Mesmo em momentos de ausência de atrações oficiais no Parque de Madureira, é possível 

se deparar com eventos menores promovidos pelos quiosques comerciais do parque. DJ’s são 

contratados para entreter as pessoas, com seus equipamentos de som, tudo de forma gratuita para 

os participantes. 

O professor Paulo Reis, em sua pesquisa de inovação social com foco em economia criativa, 

mapeou, em meados de 2012, as possibilidades de sustentabilidade do baile em outras frentes. 

Hoje, cinco anos depois da sua análise, com o advento do movimento “Eu Amo Baile Charme”, é 

possível identificar uma apropriação dos símbolos do baile pelo movimento, apropriação esta que 

correu em duas frentes: desenvolvimento de eventos e sua efetiva oferta e apropriação de um 

discurso com foco na cultura27. 

Em consequência disso, eles foram mais articulados no desenvolvimento do produto 

(evento) junto ao mercado de patrocínio e da experiência com a temática frente ao público, através 

de lançamento de roupas, cursos de coreografia e eventos itinerantes. Na cidade do Rio, encontram-

se os pontos de encontro gratuitos e seus agentes produtores são totalmente independentes: 

                                                           
27 REIS, Op. cit. 
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Argumenta-se, entretanto, que são exatamente essas coisas que agora estão “mudando”. 
O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se 
tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas 
vezes contraditórias ou não resolvidas. Correspondentemente, as identidades que 
compunham as paisagens sociais “lá fora” e que asseguravam nossa conformidade 
subjetiva com as “necessidades” objetivas da cultura estão entrando em colapso, como 
resultado de mudanças estruturais e institucionais. O próprio processo de identificação, 
através do qual nós projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, 
variável e problemático. (HALL, 2001, p12) 
 

Em fevereiro de 2013, o evento do Baile Charme foi homenageado pela Escola de Samba 

Portela, que teve o seu enredo falando sobre Madureira, dedicando uma ala exclusiva com direito 

a carro alegórico. 

 

 
 

Figura 14: Homenagem ao Baile Charme, realizada no desfile de 2013 da Escola de Samba Portela 
Fonte: Acervo Jornal O Globo – Gente Boa (08/05/2014) 

 

Baile Charme e Cultura Black 
 

A notoriedade que o Baile Charme ganhou desde 2010 fez com que o público frequentador 

fosse significativamente ampliado e que novos sentidos e significados lhe tenham sido atribuídos. 

A ex-deputada Jurema Batista, ao comparar o Baile Charme antes e depois de ter sido autorizado 

e sobre a ampliação do público participante, pontua: 
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Eu sinto muita falta disso, sabe, porque, agora, virou tudo lúdico, tem uma frase que eu 
uso muito, né, que ao negro sempre foi dado o direito da cidadania lúdica, foi dado, tipo 
assim, você vai até aqui, você tem por exemplo o Leandro da Sapucaí, de um tempo pra 
cá foi dado o direito da cidadania lúdica, por exemplo, o negro pode fazer isso, pode 
sambar, pode ficar pelado, você tem lá a globeleza, né, que agora está tampada, e dentro 
deste espaço e aí você podia e aí é o caso da cidadania lúdica. É quando temos o momento 
de despolitização, já não é mais lugar de negro, como dizia Lélia Gonzalez, não é mais 
lugar de negro, é um lugar que todo mundo pode ocupar, por exemplo, madrinha de 
bateria, você vê hoje as grandes escolas que pegam atrizes famosas e aí algumas mantêm, 
a exemplo da Mangueira, e aí esse lugar passa a ser ocupado por personagens de novela 
que não sabem nem sambar, isso é uma despolitização, o lugar não é mais lugar de negro, 
é um lugar que todo mundo pode, é um lugar democrático, né, e aí nesse momento falta 
alguém que tenha uma fala que recoloque no lugar de que espaço é esse de que a gente 
está falando?, quem são as pessoas que estão usurpando esse lugar?, porque tem uma 
usurpação de espaço, eu sempre digo, ninguém entra no Copacabana Palace assim, mas 
na nossa casa eles podem entrar, ninguém pode entrar lá de qualquer jeito. Então, eu acho 
que falta, sim. Hoje, nós temos uma pessoa que fala bastante e de quem eu gosto muito, 
que é o Lázaro Ramos, a mídia também é uma questão, ela não abre espaço. Então ele e a 
Thaís Araújo são pessoas que falam muito. Poucas pessoas tiveram espaço, então acaba 
que, quando você ganha um espaço de mídia, você tem que se calar, até as pessoas que 
sofrem racismo, como a Maju, essas pessoas, elas não falam no profundo, falam muito 
superficial, falam ainda hoje, aí eu detesto esta frase, ainda hoje isso acontece, ainda hoje 
sim, gente, porque ainda hoje o racismo é muito forte, não esse de ainda hoje, o racismo, 
ele é permanente, é durável, então não tem ainda hoje, ele continua acontecendo, então 
quando acontece alguma coisa com alguém que é de classe média, que não é aceitável, aí 
vêm as pessoas, aí ainda hoje? Então é tão difícil conseguir um espaço de visibilidade que, 
quando ele consegue, quando ele sofre o racismo, ele tem dificuldade de se colocar, tudo 
bem que tem o emocional, né, eu prefiro não julgar, porque é difícil falar desse lugar que 
alguém que tem a visibilidade e aí sofre o abuso racial. (Jurema Batista, janeiro de 2017). 
 

Assim como Jurema Batista, José de Andrade discorreu sobre a sua opinião do que 

considera como movimento e porque não reconhece o baile como tal: 

 

o movimento negro “linka” ao glamour, o glamour é uma coisa normal, ele está em todo 
mundo, basta você pensar em sair que você está se glamourando, então nós, na época do 
soul, já éramos glamourosos, tá, só que o tempo veio passando e esqueceram, na verdade 
não sei se esqueceram, a gente também está num país em que o sistema, ele 
automaticamente tira da sua cabeça as coisas muito rápido, das coisas que você sabe de 
cor, mas esses vinte, trinta anos, esqueceram de fazer uma interpretação do que é uma 
autoestima e, nesse mesmo tabuleiro, esqueceram de colocar a pedra que diz, ou que marca 
o posicionamento do negro, dentro do seu habitat. Porque que eu digo isso, é o samba, 
nós perdemos o samba para o branco, né, o samba é autenticamente negro, hoje não é 
mais, ele embranquece na diretoria, ele só não embranquece na passarela porque ainda 
está difícil de tirar o samba do pé do negão, mas a gente sabe e já percebemos isso. O 
charme, não sei se você está percebendo, eu não chamo o charme de movimento, conforme 
eles falam, e digo porque o charme não é movimento. Porque o charme nunca teve uma 
ação social, que o empoderasse como movimento, sempre ficou enraizado nessa coisa de 
vamos dançar, vamos lá, e aí entra o glamour de que você fala, só pra te dar um exemplo, 
o funk, ele se empodera num ano em que praticamente foi assim um peso em cima do 
Rômulo, o Rômulo sempre tomou porrada, é meu amigo pra cacete, nós trabalhamos 
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juntos durante muito tempo, primeiro no programa da Furacão 2000 que foi na CNT, eu 
fui produtor de palco deles, e aí o que aconteceu com o funk para ele se tornar um 
movimento? O Rômulo fez uma campanha chamada “Funkeiro Sangue Bom” e lotou o 
banco de sangue do Hemorio e não tinha nem mais lugar para colocar sangue só com a 
galera do funk. A partir dali, todo o processo político começou a olhar o funk de outro 
jeito. E aí ele dá um avanço, independente das coisas que ele fez, das outras paradas, seja 
lá o que for, mas, enfim, no meu posicionamento na questão de movimento, não é você 
ter um grupo de pessoas dançando, de pessoas bonitinhas ali olhando o lugar, isso não é 
movimento, pra mim questão cultural, social, ela tem que mostrar efetividade e o charme 
não mostrou isso. Quando nós tínhamos o programa de rádio, eu criei um slogan “não 
basta só dançar, você tem que se informar”, só que na hora em que a gente escreve 
informar, ele vem I maiúsculo e o N em minúsculo. Que para entender que, além da 
informação, você também tem que se formar, então a gente já vem de ano buscando, sabe, 
essa coisa de induzir a galera a ter um conceito, a ter um formato aqui, uma questão ali, 
mas é assim, não é que eles não estão atentos, estão, sim, porque nós conseguimos, nós 
vimos aí uma negrada avançar, pô, bacana, até porque houve umas facilidades, alguns 
trâmites que alavancaram, mas a dificuldade, né, ela foi grande e aí você cita a Jurema, a 
Jurema ela entra na jogada do viaduto, porque eu acho que qualquer segmento, qualquer 
mobilização cultural que você faça de rua, politicamente você tem que estar abraçado com 
alguém e, nesse momento, Jurema era vereadora e buscou o interesse para ter um projeto 
de lei pra fazer o dia do charme, que até hoje isso é uma balela, o dia do charme é 
mentiroso, ele não tem aval do cara que é o cara do charme, que é o DJ Corello, porque a 
história do charme, ela tem início, meio e hoje infelizmente eu aponto, eu não vou dizer 
que eu aponto o fim, mas estão acabando com o charme, infelizmente, né, estão 
destruindo, estão acabando, então ela tem início e meio. Em algumas situações é negado 
isso, como a questão do dia do charme (José de Andrade, 2017). 
 

A relação entre a identidade do charme e cultura black está associada pela imprensa como 

parte de um mesmo fenômeno, mas, ao conversar com os frequentadores do baile, é evidente que 

tal identidade nos remete a uma história de longa duração de uma série de festividades cariocas e 

a população negra da cidade. 

 

Figura 15: Identidade Black no Baile Charme 
Fonte: Foto da autora (2015) 
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A cidade do Rio de Janeiro é considerada a maior receptora de escravizados africanos nas 

Américas na época do comércio negreiro. Pelo menos um milhão desses indivíduos foi 

desembarcado na cidade, como nos aponta o artigo de Martha Abreu e Hebe Mattos (2013)28. A 

comemoração de que temos registro mais próximo para lembrar a cultura afrodescendente era a 

festa comemorada no dia 13 de maio (fraternidade dos brasileiros), pouco lembrada nos dias de 

hoje, sendo pertinente destacarmos a data em que houve a aprovação da Lei Áurea, a qual intitulava 

a liberdade total e definitiva dos negros brasileiros. 

Essa lei, assinada pela Princesa Isabel (filha de D. Pedro II), aboliu de vez a escravidão em 

nosso país em 1888. Nos anos subsequentes, autoridades governamentais, abolicionistas, 

parlamentares, jornalistas, associações de classe, irmandades e o povo das ruas comemoravam a 

abolição da escravidão, ainda que nem sempre de forma muito organizada. 

No que diz respeito aos festejos da imprensa, dos abolicionistas e dos parlamentares, há 

registros nos recentes trabalhos de Renata Moraes (2012) e Matheus Serva Pereira (2011), que 

descrevem que as festas eram acompanhadas de missas, discursos, poesias e préstitos, isto é, foram 

organizadas para não serem esquecidas. 

Disputadas por monarquistas e republicanos, as comemorações oficiais e populares pela 

abolição, em várias partes do Brasil, percorreram toda a Primeira República. De acordo com Flávio 

Gomes e Petrônio Domingues (2014), o marco do 13 de maio de 1888 foi mantido por diversas 

organizações, clubes, irmandades e jornais negros, ao longo das primeiras décadas do século XX, 

como um dia importante para reflexões e denúncias sobre a situação dos negros. Entre muitos 

significados, também era uma data para atividades culturais e encontros festivos. 

As festas oficiais e aquelas organizadas por lideranças negras ficaram menos lembradas, 

seu calendário variou e a preservação de sua memória não fazia parte da pauta das políticas 

públicas, principalmente após o Estado Novo (1937-1945), quando o feriado do 13 de maio foi 

suspenso. Paralelamente, as organizações negras investiram em outra data: escolheram o dia 20 de 

novembro – o dia da morte de Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência e da opressão racial, 

                                                           
28 ABREU, M.; MATTOS, H. Festas, patrimônio cultural e identidade negra: Rio de Janeiro, 1881-2001. Artelogie, 
n. 4, Janvier, 2013. Disponível em: < http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article178>. Acesso em: 23 ago. 2017. 
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último líder do maior dos quilombos do período colonial: o Quilombo dos Palmares – como o 

Dia da Consciência Negra. Segundo dados da Agência Brasil, essa data foi incluída, em 2003, no 

calendário nacional. A data foi oficializada pela Lei n. 12.519, de 10 de novembro de 2011, 

segundo levantamento realizado pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(SEPPIR). 

Por esta razão, um dos eventos mais simbólicos e valorizados pela cultura negra, e pelo 

Baile Charme em particular, é comemorado no dia 20 de novembro. Considerando-se a 

relevância das datas comemorativas para a identidade nacional e local, propagadas pelo campo 

político e pela divulgação da imprensa, reforça-se a continuidade das lutas existentes acerca de sua 

representatividade29. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
29 Importante ressaltar que a relação entre o Baile Charme e a cultura black seria um interessante tema para pesquisas 
futuras. 
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CAPÍTULO III 
O BAILE E O PROCESSO DE PATRIMONIALIZAÇÃO 

 

A importância do Baile Charme para o bairro de Madureira e para a cidade do Rio de Janeiro 

vem crescendo nos últimos anos, como demonstrado há pouco. Tal crescimento ganhou espaço em 

um debate que pretendia elevar o baile ao status de bem imaterial da cidade do Rio de Janeiro. Não 

restam dúvidas de que o Baile Charme de Madureira é um exemplo bastante diverso de bem 

cultural. Não por acaso, segundo o relato de Celso Athayde, no ano 2000, o Baile de Madureira 

passou por diversos agentes e interesses. Um dos exemplos disso foi o apoio da então vereadora 

Jurema Batista, que contribuiu de forma decisiva para a primeira formalização do Baile Charme e 

sua utilização oficial no espaço do Viaduto Negrão de Lima. 

De acordo com os organizadores, a autorização para a realização do Baile Charme embaixo 

do viaduto ficava submetida à resolução das autoridades (neste caso, a Prefeitura). O Projeto de 

Lei nº 1910 de 2000 tornou oficial o “Espaço Cultural Rio Charme”, e o Projeto de Lei nº 1661 de 

2003 alterou o nome deste para “Espaço Cultural Rio Hip Hop Charme”. Foi ainda no ano 2000 

que a vereadora Jurema Batista criou o Projeto de Lei para legitimar a atividade do baile, conforme 

seu relato. Segunda ela, a razão pela qual ela tomou essa iniciativa se devia ao fato de ela ser 

 

[...] uma pessoa muito ligada aos movimentos culturais, sempre fui, né. Quando eu era 
criança, eu saía em folia de reis, eu saía em blocos carnavalescos, quando era menina do 
Andaraí, né, e aí eu participei de todo o movimento do charme, do movimento Black 
Power, que acontecia muito no Renascença, através do Filó, Rômulo Costa, né, então 
assim, quando começou a perseguição ao funk, eu era uma das defensoras do movimento 
funk, que entendo o funk como movimento cultural de resistência, né, e aí, quando eu 
estava vereadora, teve um problema com o pessoal que trabalhava lá em Madureira, né, 
com o charme de Madureira. E o Celso Athayde mesmo me procurou, através do meu 
assessor chamado Ricardo Brasil, que no meu mandato eu tinha uma assessoria ligada a 
cada área, mulher, negro, movimentos populares, movimentos sociais, é movimento 
cultural, e o Ricardo Brasil era meu assessor para assuntos ligados à questão de cultura. 
Então, essa minha assessoria ligada à área de cultura foi quem cuidou da legalização da 
feira nordestina, se a feira nordestina hoje é legal, foi meu mandato que conseguiu isso, 
porque queriam tirar a feira nordestina de lá, e eu fiz uma lei junto com outros vereadores, 
que estipulou que feira teria que ser ali, inclusive com arquiteto, metro quadrado, tá, então, 
assim, a feira ficou ali em São Cristóvão né, bingo! Aí nos procura o Celso Athayde, que 
veio relatar um problema que já tinha começado lá, o Baile Charme que acontecia lá, e 
tinha um procurador, enfim, que estava proibindo porque dizia que tinha bebida alcoólica, 
e que não podia ter aquele baile lá. E aí começamos uma luta, uma luta, uma luta, né, eu 
me envolvi enquanto vereadora, fiz audiência pública na Câmara, o Celso Athayde sempre 
lá, junto conosco, a ideia era dele e no meu mandato, a gente teve uma ideia assim, nós 
somos aqui porta-voz, a luta é nossa, as pessoas trazem e a gente incorpora, foi assim com 
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a feira, o pessoal da feira me trouxe o problema, o pessoal do Renascença me trouxe o 
problema, porque queriam tomar também o Renascença, eu tombei o Renascença, está 
tombado hoje, não se pode fazer nada lá, porque a especulação imobiliária, por ser uma 
área nobre onde fica o Renascença, queria tirar o Rena de lá para fazer um belo de um 
prédio, eu tombei, não pode mexer. E com o Baile Charme, nós fizemos várias assertivas 
para que o Estado, né, o município não o tirasse de lá, e aí a gente conseguiu. Na verdade, 
eu queria mesmo era fazer uma lei, né, mas a lei ficou uma coisa assim mambembe, mas 
a gente conseguiu com força política e cultural, né, principalmente do Sérgio, MV Bill, e 
aí a gente conseguiu aquele espaço ali que se consagrou como espaço, então a gente teve 
muita força política, eu falava com o prefeito, eu falava com o governador, eu falava com 
a polícia, né, o mesmo acontecia com o baile funk, eu me lembro do Rômulo Costa me 
ligando 3h da manhã, dizendo que pegaram a aparelhagem dele lá dentro do morro Chapéu 
Mangueira, eu pegava um táxi e ia, chagava lá, mandava descer o material dele, porque 
ali nada era ilegal, então não podia apreender, né, então assim, eu sempre tive um mandato 
muito de ser assim, de ir, né. E aí, assim, eu acho que muito da conquista se deu muito da 
figura pública estar envolvida, então, tipo assim, se a figura pública está aqui, então a 
gente não pode dar cacetada, se tem uma figura pública aqui, a gente tem um limite de 
atuação do abuso, eu acho que a minha presença se deu muito nessa linha. (Jurema Batista, 
janeiro de 2017). 
 

 Graças a seus esforços, o presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, nos termos 

do artigo 56, inciso IV, combinado com o art. 79, § 7º, todos da Lei Orgânica do Município, de 5 

de abril de 1990, promulgou no dia 8 de agosto de 2000 a Lei Nº 3087, oriunda do Projeto de Lei 

nº 1910, de 2000, de autoria da senhora vereadora Jurema Batista. Segundo o documento: 

 
Art. 1º – Fica criado o Espaço Cultural Rio Charme. 
 
Art. 2º – O Espaço Cultural supracitado localiza-se sob o Viaduto Negrão 
de Lima, em Madureira, na faixa do terreno utilizada por grupos de charme 
e pagode. 
 
Art. 3º – O Espaço Cultural Rio Charme destina-se a promover bailes de 
charme e pagode. 
 
Art. 4º – O Espaço Cultural Rio Charme funcionará em caráter permanente, 
realizando no mínimo dois eventos por fim de semana. 
 
Art. 5º – O Espaço Cultural Rio Charme será administrado por um 
Conselho Administrativo e Deliberativo com a seguinte composição: 

I – um representante da região administrativa do bairro; 
II – três representantes do Espaço Cultural Rio Charme; 
III – um representante dos frequentadores do Espaço Cultural Rio 
Charme. 

 



51 

 

 

Art. 6º – Serão de responsabilidade do Conselho Deliberativo a 
organização e administração do Espaço Cultural Rio Charme, a água, luz, 
sanitário, como também a instalação e retirada de barracas e tabuleiros. 
 
Art. 7º – O Conselho Deliberativo reunir-se-á ordinariamente uma vez por 
mês ou extraordinariamente, em qualquer tempo, por convocação de seu 
presidente ou da maioria absoluta de seus integrantes. 
 
Art. 8º – A fiscalização das atividades do Espaço Cultural Rio Charme 
quanto às condições sanitárias, volume de som, retirada de produtos de 
venda proibida e respeito geral às Posturas Municipais será feita pela 
Prefeitura, com a presença da Guarda Municipal. 
 
Art. 9º – A Guarda Municipal manterá um efetivo para garantir a segurança 
do Espaço Cultural Rio Charme. 
 
Art. 10º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em 8 de agosto de 2000. 
GERSON BERGHER 
 
Presidente 
Lei nº 3.087 de 08 de Agosto de 2000 do Munícipio do Rio de janeiro. (RIO 
DE JANEIRO, 2000) 
 

Os criadores do Pagodão de Madureira providenciaram a organização e legitimação de uma 

associação civil, cujo nome, Espaço Cultural Rio Hip Hop Charme, modificou ligeiramente a 

designação anterior, Espaço Cultural Rio Charme. Tal associação garantiu aos seus gestores 

autonomia para a utilização do espaço (o Viaduto Negrão de Lima), ainda que a Prefeitura pudesse 

interferir a qualquer momento na gestão. De modo que, no dia 26 de março de 2001, foi instituída 

a associação civil – Espaço Cultural Rio Hip Hop Charme com o CNPJ 04.501.006/0001-01. 
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Figura 16: Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Rio Charme 

Fonte: Site da Receita Federal do Brasil 
 

Na fala de Jurema Batista, podemos perceber que a relação da legitimação do baile, mais 

precisamente do seu território, se deu por conta da tentativa do Estado, em um primeiro momento, 

de encerrar os eventos realizados no espaço, por conta da falta de controle da venda de bebida 

alcoólica para menores e principalmente da ocupação da população de rua nos demais dias. Foi 

também a partir desse decreto, e como alternativa para resolver o problema da venda de bebida 

alcoólica para menores, que o baile passou a cobrar uma taxa de entrada para o evento, cabendo 

aos dirigentes nomeados pelo estatuto administrativo realizar e arcar com os custos básicos da 

operação do espaço, como iluminação, banheiros e integridade física do ambiente. Tais medidas 
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foram fundamentais para que o Baile Charme ganhasse mais frequentadores e ampliasse seu espaço 

na mídia. 

 

O papel da mídia na construção da identidade do Baile  
 

O Viaduto de Madureira adquiriu importância para o espaço urbano do bairro. Sua 

capacidade de atrair um público expressivo (cerca de 1200 pessoas por sábado) e muito 

característico, devido ao estilo das roupas customizadas e ao corte de cabelo, o levou a fazer parte 

da pauta da grande mídia. Trata-se de fenômeno urbano complexo, noturno, pertencente à 

contracultura do subúrbio carioca. 

Ainda que não seja este o foco da pesquisa, é de suma relevância realçar a importância dos 

meios de comunicação na construção de sua representatividade. O Sr. Leno, um dos fundadores do 

baile, destacou, em um dos encontros realizados para levantar informações para a pesquisa, que, 

nos primeiros anos, um jornalista presente no baile o entrevistou para um grande veículo de 

circulação impressa. Para validar o relato, o jornalista se dirigiu à delegacia mais próxima do bairro, 

para verificar o número de ocorrências geradas em função do baile, e surpreendeu-se quando o 

delegado lhe informou que o Baile Charme era o único evento de Madureira que não trazia “dor de 

cabeça”, pois nunca houvera uma ocorrência. 

Esta informação apareceu na redação da matéria, publicada dias depois, e contribuiu para a 

construção de uma imagem positiva para o baile, principalmente em um momento em que ele 

disputava a atenção com os bailes funk da cidade, famosos pela violência de alguns de seus 

frequentadores. 

A mídia associou a imagem do baile à cultura black power, embora, no relato dos 

fundadores, como já observado, essa não tenha sido a intenção inicial. Essa associação 

homogeneizou-se, pois a definição de patrimônio cultural de uma população está inserida no seu 

processo de desenvolvimento, ao qual passamos a atribuir valores especiais e diferentes 

significações ao longo dos anos. 

A organização do baile se “profissionalizou” muito antes do ano da publicação de seu 

Decreto (2000), criou seus próprios sistemas de organização e sua articulação junto ao poder 

público e, principalmente, aprimorou seu relacionamento com a imprensa. 
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Vale ressaltar que estamos falando de um espaço no subúrbio da cidade que se manteve 

acolhedor, divertido, sem violência, e que, através da dedicação de seus fundadores, se aperfeiçoou 

ao longo desses vinte e sete anos, reforçando o aspecto democrático da cidade, por meio da 

economia criativa, mas principalmente solidária. O grupo dos idealizadores pós-Celso Athayde 

permaneceu unido até os dias de hoje e, se pensarmos em toda sua cadeia produtiva e emotiva, ele 

proporcionou uma série de benesses, como, por exemplo, uma fonte de renda extra para os 

catadores de latinha após o término do baile, para os seguranças e para as senhoras que tomam 

conta dos banheiros; sem contar os donos das barracas, os coreógrafos, os produtores. 

 

O Baile como patrimônio? 
 

Conforme visto até aqui, o Baile Charme de Madureira é um exemplo bastante sugestivo e 

complexo para o encaminhamento das reflexões sobre a representação do patrimônio cultural 

imaterial no âmbito municipal. O ano de 2016, período dedicado à pesquisa de campo, era também 

o último ano da gestão do prefeito Eduardo Paes, o que dificultou o acesso aos técnicos e ao 

presidente do IRPH, que estavam dedicados à transição do mandato para o prefeito sucessor 

Marcelo Crivella. 

 Durante o governo do prefeito Eduardo Paes, a cidade do Rio de Janeiro assistiu a uma 

reconfiguração de seus bens materiais e imateriais. A política cultural do município, antes 

estagnada no curso desse processo, passou a restaurar e decretar diversos bens culturais30. Em meio 

a essa política, foi no ano de 2013 que o baile passou a ser reconhecido como Patrimônio Cultural 

Carioca de natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro, como pontuado no documento abaixo: 

 

DECRETO Nº 36803 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013 
 
Cadastra como bem cultural e declara aberto o registro do Baile Charme 
como Patrimônio Cultural Carioca de natureza imaterial. O PREFEITO DA 
CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, e  
 

                                                           
30  Conforme descrição do relatório anual de gestão IRPH 2009-2016. Ver IRPH. Instituto Rio Patrimônio da 
Humanidade – Relatório de gestão 2009-2016. Prefeitura do Rio. Disponível em: 
<http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/6647718/4182603/IRPH20092016_download.pdf>. Acesso em: 23 ago. 
2017. 
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CONSIDERANDO a necessidade de proteger e promover as expressões 
culturais contemporâneas que constituem parte da identidade carioca e que 
mantêm laços estreitos com a longa tradição musical da cidade e do seu 
povo; 
 
CONSIDERANDO a importância de reverenciar as expressões culturais de 
distintas partes do território da cidade do Rio de Janeiro que dão feição 
coesa à complexa e rica trama da musicalidade carioca; 
 
CONSIDERANDO o esforço da sociedade para manter vivos e celebrar 
musicalidades, oralidades, tradições, modos e lugares de celebração; 
 
CONSIDERANDO a necessidade premente de valorizar as manifestações 
contemporâneas da cultura negra carioca e sua enorme contribuição à 
identidade cultural do Rio; 
 
CONSIDERANDO a rara conjunção harmônica entre música e corpo 
presente na história do Rio de Janeiro e suas consequências para a definição 
da nossa identidade; 
 
CONSIDERANDO o Baile Charme uma genuína invenção carioca, e seu 
entrelaçamento com o soul, o funk e o rythim’n blues de origem norte-
americana; do mesmo modo que o choro, o samba e a bossa nova, 
constituindo-se expressões sofisticadas e amplas do continente americano, 
onde a cidade do Rio de Janeiro figura como lócus único da musicalidade 
da cultura negra; 
 
CONSIDERANDO a riqueza e potência deste tronco comum da 
musicalidade de origem africana e seus rebatimentos americanos, que têm 
o Rio de Janeiro como lugar representativo desta profícua tradição móvel 
de criação e recriação das manifestações musicais mais envolventes da 
humanidade; 
 
CONSIDERANDO o Baile Charme em suas diversas manifestações, que 
têm origem na Zona Norte carioca, nos clubes, nas agremiações recreativas, 
nos espaços públicos e em especial no Viaduto de Madureira; 
 
CONSIDERANDO o esforço coletivo e autônomo para fazer existir e 
perdurar o baile charme como expressão cultural; 
 
CONSIDERANDO as influências do baile charme em outras áreas da 
cultura como moda, design e artes visuais; 
 
CONSIDERANDO o exposto no Plano Diretor da Cidade, no § 2º do art. 
132; e o art. 141; 
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DECRETA: 
Art.1º Fica cadastrado como bem cultural de natureza imaterial o Baile 
Charme. 
 
Art. 2º Abra-se o registro do bem de natureza imaterial com objetivo de 
inscrevê-lo no Livro de Registro das Formas de Expressão. 
 
Art. 3º O Instituto Rio Patrimônio da Humanidade – IRPH deverá envidar 
esforços para pesquisar, documentar, inventariar, registrar e definir 
políticas de fomento a esta expressão, com apoio de outras secretarias e 
órgãos da Prefeitura, e com apoio de outras entidades de interesse público, 
podendo estabelecer convênios e contratos para este fim. 
 
Art. 4º Este registro deverá ocorrer em até um ano da presente data, após 
os trabalhos técnicos necessários e o opinamento do Conselho Municipal 
de Proteção do Patrimônio Cultural - CMPC, quando então será inscrito no 
Livro de Registro das Formas de Expressão, ou, porventura, inscrito em 
livro de outra natureza, conforme determinado pelo CMPC. 
 
Art. 5º Quaisquer descaracterizações desta expressão estarão sujeitas as 
sanções previstas em lei. 
 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2013 – 448º da Fundação da Cidade. 
  
EDUARDO PAES D. O. RIO 28.02.2013 (RIO DE JANEIRO, 2013) 

 

Ainda que o cadastramento do Baile Charme tenha seguido todos os protocolos necessários, 

é forçoso observar que, dentre os 40 (quarenta) registros de Bens Culturais de natureza imaterial 

do IRPH, encontramos bens tombados, bens reconhecidos e bens declarados, mas somente o Baile 

Charme de Madureira foi incluído na relação dos Bem Imateriais do IRPH como Bem Cadastrado, 

o que tecnicamente não o caracteriza oficialmente como Bem Imaterial. 

No período em que o Decreto que cadastrou o Baile Charme como bem cultural de natureza 

imaterial foi publicado pela grande imprensa, é provável que a equipe de comunicação da prefeitura 

do Rio de Janeiro, responsável pela divulgação, pode não ter deixado claras as informações em seu 
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release31. Nas pesquisas realizadas no noticiário desse período, todos o relataram como sendo o 

mais novo Bem Imaterial da cidade. 

 

 

 
Figura 17: Release do site da prefeitura do Rio de Janeiro 

Fonte: Multrio. 
(http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/542-o-charme-que-inclui-e-integra-a-

periferia-da-cidade, acessado em 27 de julho de 2017). 

 

                                                           
31 Release: Termo utilizado no jornalismo. Material que, distribuído à imprensa ou aos canais de televisão, contém 
informações e dados específicos para divulgação (filmes, livros, entrevistas), facilitando, por sua vez, o trabalho dos 
jornalistas. 
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Ao constatar essa aparente confusão no processo de patrimonialização do Baile Charme, 

recorri aos técnicos do IRPH para compreender melhor a diferença entre os termos cadastrado, 

reconhecido e declarado. 

Para tanto, faz-se necessário resgatar o art. 216, §1º da Constituição Federal de 1988, que 

instituiu as formas de proteção ao patrimônio cultural – os inventários, registros, tombamento, 

vigilância e desapropriação. De acordo com esse documento, fica evidente que o poder público é 

o centro norteador das ações no que tange às políticas públicas referentes à preservação da 

identidade brasileira. 

O inventário de bens imateriais municipais é um processo que demanda mais transparência 

em suas etapas, pois trata-se de ações dirigidas à pesquisa, desenvolvida pela equipe técnica, ao 

levantamento, à documentação e à interpretação dos dados, para fins de operacionalização de 

planejamento de suas ações, bem como de políticas públicas e estudos acadêmicos voltados à 

preservação. No caso do Rio de Janeiro, o Decreto foi baseado no artigo 141 da Lei Complementar 

nº 111, de 1 de fevereiro de 2011, sobre a Política Urbana e Ambiental do Município do Rio de 

Janeiro, que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Sustentável32. 

Os estudos sobre o advento do patrimônio imaterial de Lúcia Lippi Oliveira (2008) 

contribuíram significativamente para o recorte desta pesquisa, cuja ênfase recaiu sobre as festas 

realizadas pela população negra que foram patrimonializadas. Segundo essa pesquisadora, o 

patrimônio antes associado à “pedra e cal” passa a ampliar o seu campo de atuação, reconhecendo 

as festas, saberes e lugares como patrimônio imaterial33. 

A descrição da Constituição Federal de 1988, nos seus artigos 215 e 216, estabeleceu que 

o patrimônio cultural brasileiro é composto de bens de natureza material e imaterial, incluídos aí 

os modos de criar, fazer e viver dos grupos formadores da sociedade brasileira. Os bens culturais 

de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam 

                                                           
32 Ainda na esfera municipal, é importante destacar que os bairros de Oswaldo Cruz e Madureira se tornaram “Bairros 
temáticos do Samba” de interesse turístico no ano de 2011, através da Lei n. 5309, de 31 de outubro do mesmo ano, 
que os declarou como Área de Especial Interesse Turístico (AEIT). Para o encaminhamento das reflexões sobre a 
representação do patrimônio cultural imaterial municipal, no início desta pesquisa, uma das hipóteses levantadas era a 
possibilidade da existência de um memorial, dossiê ou inventário já pesquisado pelo IRPH, hipótese esta que passou a 
ser descartada durante os contatos realizados com o Instituto ao longo da pesquisa. 
33 OLIVEIRA, L. L. As festas que a República manda guardar. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 2, n. 4, pp. 172-
189. 1989. 
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em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, musicais 

ou lúdicas; e nos lugares, tais como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais 

coletivas. 

Essa definição está em consonância com a Convenção da UNESCO para a Salvaguarda do 

Patrimônio Cultural Imaterial, ratificada pelo Brasil em 1 de março de 2006, que define como 

patrimônio imaterial 

 

[...] as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto com 
os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados – 
que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem 
como parte integrante de seu patrimônio cultural. (IPHAN, [2006]) 
 

Conforme descrição no portal do IPHAN: “Enraizado no cotidiano das comunidades e 

vinculado ao seu território e às suas condições materiais de existência, o patrimônio imaterial é 

transmitido de geração em geração e constantemente recriado e apropriado por indivíduos e grupos 

sociais como importantes elementos de sua identidade” (IPHAN, [2006]). 

Na cidade do Rio de Janeiro, o órgão responsável pelo reconhecimento das manifestações 

populares enquanto patrimônio imaterial do município é o IRPH, cuja criação coube ao Decreto Nº 

35879 de 05 de Julho de 2012. A Lei 5547 de 27 de dezembro de 2012 ratificou o Decreto, tornando 

o IRPH um órgão estruturado no Gabinete do Prefeito. Vejamos os principais pontos de suas 

atividades: 

 

 Gerir o sítio reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Mundial da 
Humanidade; 

 participar do processo de formulação das Políticas Públicas e diretrizes 
do Gabinete do Prefeito, em articulação com os demais Órgãos; 

 assessorar o Titular da Pasta na direção, coordenação e gestão 
estratégica do Gabinete do Prefeito no que tange a promoções culturais; 

 proteger e promover o Patrimônio Cultural do Município do Rio de 
Janeiro; 

 fiscalizar e autorizar o licenciamento de obras relativas ao Patrimônio 
Cultural do Município do Rio de Janeiro e sua ambiência; 

 planejar, coordenar, desenvolver e supervisionar programas, projetos e 
demais ações técnicas necessárias para a proteção, a conservação e a 
preservação dos bens tangíveis e intangíveis que integram o Patrimônio 
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Cultural do Município do Rio de Janeiro, respeitada a legislação em 
vigor; 

 promover iniciativas com outros níveis de governo para realização dos 
objetivos da política do patrimônio e para a integração das ações de 
proteção e de conservação entre órgãos e entidades municipais, 
estaduais e federais; 

 tratar, gerar e manter atualizado o banco de dados sobre o Patrimônio 
Cultural do Município do Rio de Janeiro e proporcionar os meios de 
acesso às informações; 

 promover ações que visem impedir a evasão, a destruição e 
descaracterização de bens e documentos de valor cultural do Município 
do Rio de Janeiro; 

 manter intercâmbio com os órgãos públicos, privados ou pessoas físicas 
e jurídicas, visando a preservação da memória e a proteção do 
Patrimônio Cultural do Município do Rio de Janeiro; 

 participar da elaboração da proposta orçamentária do Gabinete do 
Prefeito relativamente à aplicação dos recursos financeiros destinados 
à sua programação específica. (RIO DE JANEIRO, 2012) 

 

O IRPH surgiu após uma mudança administrativa, desencadeada a partir do título de 

Patrimônio da Humanidade na categoria de paisagem natural (Decreto nº 35879 de 05 de julho de 

2012), concedido pela UNESCO em 2012 à cidade do Rio de Janeiro. Anteriormente, suas 

atribuições eram geridas pela SUBPC – Subsecretaria de Patrimônio Cultural, Intervenção Urbana 

e Design, que teve a sua origem no Departamento Geral de Patrimônio Cultural – DGPC, criado 

em 198634. Segundo Washington Fajardo – ex-presidente do IRPH (2009-2016): 

 

[...] Em 2009, quando eu sou convidado para assumir o patrimônio cultural, eu 
venho do setor privado, como prática privada em arquitetura e urbanismo, com 
grande concentração dos meus trabalhos com centros históricos e acho que a partir 
daí é que veio o convite de assumir o patrimônio e isso então começa em janeiro 
de 2009 e o órgão voltou a ser vinculado à Secretaria de Cultura, porque ele, na 
administração anterior da administração de Eduardo Paes, administração César 
Maia, ele estava na condição de uma Secretaria Extraordinária, por causa da 
comemoração dos duzentos anos da chegada da família real portuguesa em 2008, 
é, na administração de Eduardo Paes, logo no início, que ele retorna como uma 
Subsecretaria da Cultura, então, é, eu comecei a dar muita ênfase. Eu acho que o 
patrimônio cultural precisa se atualizar no país, eu acho que o patrimônio cultural 

                                                           
34 Ver: IRPH. Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH). Prefeitura do Rio. Disponível em: 
<http://www0.rio.rj.gov.br/patrimonio/principal.shtm>. Acesso em: 23 ago. 2017. 
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ainda tem práticas e um modo de pensar muito vinculado ao período da 
modernidade industrial e eu acho que o patrimônio cultural precisa se situar em um 
novo contexto, então eu coloquei muita ênfase em trabalhar o espaço público, é 
trabalhar o design, o projeto, como uma categoria inerente ao patrimônio cultural, 
isso foi por influência do período de Aloisio Magalhaes à frente do IPHAN, então 
essa subsecretaria se chamava Subsecretaria de Patrimônio Cultural, Intervenção 
Urbana, Arquitetura e Design, era um nome enorme, mas era também um nome um 
pouco panfletário, a ideia era também que ficasse se repetindo essas palavras, né, 
patrimônio cultural, intervenção, arquitetura e design, e isso deu certo, porque a 
gente começou a mostrar que patrimônio cultural pode e deve andar junto com a 
contemporaneidade e patrimônio cultural não é cuidar do passado, mas, na verdade, 
é garantir que os bens culturais cheguem às novas gerações. (Washington Fajardo 
14-3-17). 

 

No tocante à legislação do patrimônio cultural, temos 3 (três) instâncias, a saber: Instância 

Federal: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural – IPHAN –; Instância Estadual: 

Instituto Estadual de Patrimônio Cultural – INEPAC–; e Instância Municipal: Instituto Rio 

Patrimônio da Humanidade – IRPH. 

A existência dessas instâncias patrimoniais tangencia demandas identificadas por alguns 

segmentos da sociedade que nem sempre são reconhecidos por todas elas. O IRPH foi, durante a 

gestão do presidente Washington Fajardo (2009-2016), o órgão responsável pelo reconhecimento 

de grupos oriundos de setores religiosos, minorias étnicas e manifestações associadas à expressão 

da cultura carioca. De acordo com ele: 

 

Dentro do planejamento estratégico que eu estabeleci como patrimônio, dentro da 
área da categoria dos bens imateriais, nós tínhamos duas preocupações, uma, que 
era investigar o que eu chamava de modus que vende na paisagem carioca e isso 
estava alinhado com a candidatura da cidade junto à UNESCO como paisagem 
cultural. Ora, se a candidatura era paisagem cultural, ou seja, uma paisagem 
produzida também pela nossa cultura, eu achava que era muito importante 
investigar os hábitos e as criações culturais que aconteceram dentro dessa 
paisagem, então essa era uma linha de trabalho. A outra linha de trabalho também 
era investigar as invenções culturais urbanas, e aí volto de novo à crítica que fiz no 
início, eu acho que essa latência ainda da modernidade, além da dialética entre a 
tábula rasa, entre aqui, vou arrasar, e ali, preservar e que ainda é um pensamento 
recorrente no país, tem um outro pensamento recorrente no país que é a dialética 
campo e cidade e eu acho que isso é muito representativo, quando a gente vê, por 
exemplo, as pesquisas que o IPHAN realiza em relação ao patrimônio imaterial, 
que acho que são muitas vezes restritas ao universo rural, agrícola, ou seja, isso 
tinha uma justificativa na década de 30, nos anos 40, no contexto da 
industrialização, ah, vamos investigar na medida em que está havendo um grande 
fluxo migratório, do campo para a cidade, na medida em que a gente precisa 
reconhecer as raízes antropológicas da sociedade brasileira, então obviamente 
havia sentido de se deter sobre o universo rural e o universo digamos da "rinterle", 
o universo que vem do espaço do interior do país, como um produtor de signos e 
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de códigos, que são importantes para a nossa identidade nacional, é, agora, na 
medida em que o país se consolida como país urbano, na verdade um país com 
maior taxa de urbanização, eu acho que é um problema a gente não investigar os 
bens culturais que têm origem no ambiente urbano, ou seja, aquilo que a gente 
inventou na cidade como cultura, então a gente trabalhava com essas duas linhas 
de trabalho. (Washington Fajardo, março 2017). 
 
 
 

 
 

Figura 18: Bens Registrados como Patrimônio Imaterial da cidade do Rio de Janeiro 
Fonte: IRPH – Gráfico elaborado pela autora. 

 

Os registros encontrados dessas manifestações têm, em sua maioria, a adaptação de certos 

hábitos, demonstrando um dinamismo próprio, mas sem abrir mão de sua principal essência: a 

imprescindível participação popular. Podemos destacar uma característica muito peculiar de 

Madureira, devido à sua concentração de variadas manifestações culturais que tiveram seu 

reconhecimento atribuído pelo poder público recentemente. São elas: 

 

Patrimônio Federal: 
Jongo da Serrinha 
Parecer n° 001/GI/DPI/Iphan Processo n° 01450.005763/2004-43. 
Registro do Jongo no Livro de Registro das Formas de Expressão do 
Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial. 
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Patrimônio Estadual: 
Parque de Madureira 
Lei nº 7239 de 23 de março de 2016. 
Considera Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Rio de Janeiro, 
para fins de preservação da cultura do bairro de Madureira, o Parque de 
Madureira. 
 
Mercadão das ervas e verduras 
Lei nº 7168/2015 dispõe sobre o tombamento do Mercadão das ervas e 
verduras – Patrimônio Arquitetônico e Cultural do Estado do Rio de 
Janeiro. 
 
Patrimônio Municipal – (título atribuído pelo IRPH) 
Escolas de Samba 
Decreto n° 28980 de 31 de janeiro de 2008 (DOM de 01/02/2008). Declara 
Patrimônio Cultural Carioca as Escolas de Samba que desfilam na cidade 
do Rio de Janeiro. 
 
Baile Charme de Madureira 
Decreto nº 36803 de 27 de fevereiro de 2013 (DOM 28/02/2013). Cadastra 
como Bem Cultural de Natureza Imaterial o Baile Charme. 
 
Mercadão de Madureira 
Decreto n° 35862 de 04 de julho de 2012 (DOM de 05/07/2012). Declara 
Patrimônio Cultural Carioca o Mercadão de Madureira. 
 
Povo Carioca –Mercadão de Madureira 
Lei n° 5605 de 1 de julho de 2013 (DOM 22/10/2013). Declara Patrimônio 
Cultural do Povo Carioca o Mercadão de Madureira. 
 
Grupos de Foliões carnavalescos denominados “Clóvis” ou “Bate-bolas” 
Decreto n° 35134 de 16 de fevereiro de 2012 (DOM de 16/02/2012). 
Declara Patrimônio Cultural Carioca os Grupos de Foliões carnavalescos 
denominados “Clóvis” ou “Bate-bolas” 
 

Além desses bens imateriais, o IRPH reconheceu alguns outros bens da região de 

Madureira, que correspondem a 4% do total de seus bens tombados. São eles: Igreja Santo 

Sepulcro, Igreja de São José de Pedra, Igreja Nossa Senhora da Conceição do Campinho, Ciclo 

Suburbano, Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, Conjunto Arquitetônico Cinema 

Madureira, Cinema Alfa, Conjunto Arquitetônico Cinema Beija-Flor, Estalagem do Campinho 

(destombado em 2010), Conjunto Arquitetônico datado de 1914 (destombado em 2010), Fazenda 

do Campinho e Assembleia de Deus. Entre os bens mencionados, com exceção das igrejas, que se 
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encontram em péssimo estado de conservação, é cada vez mais difícil estabelecer vínculo entre a 

sociedade civil e eles. 

Em julho de 2003, a partir do Decreto nº 23162, o município do Rio de Janeiro passou a 

reconhecer, proteger e cadastrar aquilo que seriam os patrimônios culturais imateriais da cidade. 

Esse reconhecimento se justificou através da necessidade de se manterem vivas as criações e 

formas de expressões culturais e sociais cariocas. A importância desse ato pode ser reconhecida na 

própria citação de sua fundamentação: 

 

O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e, 
considerando o Programa de Proteção e Valorização do Patrimônio Cultural e do 
Meio Ambiente Urbano previsto no Plano Diretor, Lei Complementar n.º 16/92; 
considerando a necessidade de proteger formas de expressão, modos de fazer e 
viver, criações científicas, tecnológicas e artísticas, manifestações culturais e 
sociais que conferem identidade cultural ao povo carioca; considerando a 
necessidade de se preservar a memória coletiva da sociedade carioca; DECRETA: 
Art. 1.º Fica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que 
constituem patrimônio cultural carioca. (Decreto nº 23162 de 21 de Julho de 2003) 

 

Nota-se que, em boa parte dos casos e no senso comum, a palavra “patrimônio” remete a 

algo material, físico, que pode ser preservado. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro Eduardo 

Paes, através do Decreto Nº 36803, cadastra como bem cultural e declara aberto o registro do Baile 

Charme como Patrimônio Cultural Carioca de natureza imaterial. 

Esse registro está subordinado ao IRPH, órgão do gabinete da prefeitura da cidade do Rio 

de Janeiro. Tal vínculo evidenciava a pretensão da prefeitura em enfatizar a dimensão econômica 

das atividades desenvolvidas naquele espaço. Até então, tudo ali seguia a lógica dos antigos 

mercados públicos, ou seja, como um local onde a prática de compra, venda e troca de mercadorias 

necessárias à sobrevivência cotidiana de seus consumidores de baixa renda era indissociável das 

práticas culturais que davam continuidade à realização do baile. 

 O fato de a cidade sediar dois dos maiores eventos mundiais – a Copa do Mundo e as 

Olimpíadas – resultou em uma articulação ideológica já antiga: a tentativa de dirimir as fronteiras 

dos territórios sob o conceito “jeito carioca de ser”35. Conforme entrevista informal realizada com 

o DJ Michel, o processo partiu da própria prefeitura, que atribuiu o mesmo título ao Mercadão de 

                                                           
35 ARRUDA, P. O jeito carioca de ser, um patrimônio cultural intangível? Arqueologia dos sentidos de uma cidade. 
Textos Escolhidos de Cultura e Arte Populares, v. 9. n. 2, nov. 2013, pp. 159-169. 
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Madureira. Entre os organizadores do baile, existe uma percepção equivocada do título, o que 

podemos observar na fachada da entrada do baile, que incluiu equivocadamente a logomarca do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Ao consultar os técnicos do IRPH, é notório o desconhecimento do processo pelos agentes 

internos. Há também o desconhecimento da finalidade e sequência do inventário dos registros dos 

bens culturais imateriais, em especial sobre o Decreto que reconheceu o Baile Charme de 

Madureira como tal. 

Vale destacar ainda o entendimento do conceito de bens culturais imateriais, já que estes 

são considerados o objeto central deste trabalho. Aloísio Magalhães (1997) afirma que a noção de 

bens culturais, ao mesmo tempo em que se opôs à noção de patrimônio histórico, incorporou-a. 

Isso porque ela se contrapôs à noção de patrimônio reduzida à preservação do patrimônio de pedra 

e cal, representado pela arquitetura de monumentos da etnia branca, e à noção de valorização 

restrita às forças militares ou eclesiásticas, passando a abranger bens ecológicos, tecnologias, artes, 

fazeres e saberes. 

A preocupação de Aloísio Magalhães, durante o período como dirigente da política cultural 

do patrimônio, foi além da perspectiva que reduzia o bem cultural ao seu valor histórico (voltado 

ao passado), destacando também a importância dos bens de criação artística e cultural do cotidiano. 

E essa visão influenciou muito do que hoje se compreende como patrimônio imaterial na política 

cultural brasileira36. 

Podemos entender como um processo relativamente novo, mas que já representa grande 

avanço para as manifestações culturais que até então não eram consideradas no contexto da 

patrimonialização. Somente na cidade do Rio de Janeiro existem mais de 338 processos em 

andamento. Tal pretensão foi recomendada pelo ex-presidente Washington Fajardo, conforme 

relato: 

[...] Um outro ponto que eu argumentava era de que existe também um problema 
entre o setor de patrimônio cultural e a área cultural, né, é eu acho que o patrimônio 
cultural ainda é tratado pelo campo cultural com essa visão de ser algo que cuida 
do passado, e existe hoje uma necessidade premente da área cultural em trabalhar 
e até agradar aos setores do entretenimento, aos setores da economia cultural, então 
é uma disputa por recurso, do setor do audiovisual, do teatro, das artes plásticas, da 
música, então esses setores que são organizados fazem muita pressão em cima dos 
órgãos de cultura por recursos, é, e o patrimônio cultural, me diga aí uma 

                                                           
36 CORA, M. A. J. Políticas públicas culturais no Brasil: dos patrimônios materiais aos imateriais. Rev. Adm. Pública 
[on-line]. 2014, vol.48, n.5, pp.1093-1112. 
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associação de restauradores, uma associação de conservadores ou uma associação 
de preservarcionistas, não existe, o patrimônio cultural no Brasil é mantido pelo 
Estado brasileiro e ele reproduz insistentemente esse modelo da modernidade do 
órgão que seleciona o passado que deve ser mantido, então patrimônio cultural, não 
só o patrimônio cultural, mas os arquivos, as bibliotecas, todos os setores que 
trabalham com memória, eu acho que estão muito mal no país e acho que a gente 
não reflete sobre isso e isso aparece na administração pública de uma maneira 
muito contundente, quando não se tem no orçamento, então isso me deixava muito 
incomodado e eu incomodado com essa injustiça, né, acho que a gente precisava 
fazer um trabalho mais interessante até que o setor do entretenimento e cultural e 
da indústria cultural, mas a gente não tinha orçamento, então isso gerou uma 
situação um pouco crítica, onde então o prefeito entendeu que era melhor que o 
patrimônio de fato se desvinculasse da cultura, e o nosso trabalho melhorou muito 
aí, tá, em 2011 e em 2012, então é um novo reforço institucional dado ao nosso 
trabalho. (Washington Fajardo, março 2017). 

 
 

O IRPH busca identificar, através de placas, os bens que receberam a titulação de 

patrimônio cultural imaterial. Essas ações acontecem em sintonia com a política do Governo 

Federal. 

Ainda no tocante a tais instâncias patrimoniais, a pesquisa de Daniel Reis37 demonstra a 

ausência de cruzamento entre elas e destaca os processos de construção das listas patrimoniais de 

cada um dos órgãos regulares através de distintas perspectivas sobre historicidade, memória, 

passado e cultura. Cada qual recorta, a partir de um objeto, um discurso possível que tenta, de 

algum modo, torná-lo coerente com a sua ação institucional. Não há, portanto, uma relação 

hierárquica quanto à construção dessas listas patrimoniais. As agências gozam de liberdade de 

atuação e atribuição de valores. Para além desses cruzamentos, um dado importante é o modo como 

esses bens acabam entrando – ou não – nessas listas, como as suas classificações são construídas. 

Sobre essa perspectiva e constatação, temos o relato de Washington Fajardo: 

 

[...] é uma característica inerente do patrimônio cultural de ter esse viés de pesquisa, 
eu acho que essa é uma função que cabe ao patrimônio cultural, eu acho que esse 
tipo de função cabe a todos os órgãos de memória, como eu te falei antes, arquivos, 
bibliotecas, eles precisam manter essa atividade. O que eu procurava sempre 
colocar e eu falava, olha, é aqui, nós somos serviço público, então é claro que a 
gente vai fazer pesquisa, mas a nossa pesquisa tem por resultado ir diretamente 
para a sociedade, a gente aqui não trabalha para melhorar o Currículo Lattes de 
ninguém, às vezes acontece isso, então às vezes a pessoa está no serviço público, 

                                                           
37 REIS, D. Cidade (I)material: museografias do patrimônio cultural no espaço urbano. Rio de Janeiro: Mauad 
X/FAPERJ, 2015. p.207. 
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mas, na verdade, ela tem a sua agenda privada e ela está ali pesquisando algo que 
interessa a ela como indivíduo e à sua vida acadêmica fora dali, isso é muito 
comum, infelizmente, então isso faz com que os órgãos tenham uma produção, mas 
que às vezes não chega à sociedade. 

Então, eu procurava e falava, olha, a gente tem que pesquisar, agora, o 
nosso objetivo é sempre entregar algo para a sociedade, mesmo que seja uma 
produção ondura. (Washington Fajardo, março 2017). 

 

Essa situação é interessante para pensar o processo de reconhecimento dos patrimônios 

imateriais no Brasil. De acordo com Lúcia Lippi de Oliveira, a nova concepção de patrimônio, 

chamado de imaterial ou intangível, refere-se a lugares, festas, religiões, formas de medicina 

popular, música, dança, culinária e técnicas, entre outras manifestações38. E o procedimento 

principal é o registro dessas práticas e seu acompanhamento para verificar sua permanência e suas 

transformações. 

A própria nomeação desse patrimônio causou celeuma no campo. Para alguns antropólogos, 

seria melhor falar em patrimônio intangível, ao invés de patrimônio “imaterial”. Intangível 

remeteria a transitório, fugaz. 

 

                                          Bens móveis e imóveis 
                                          Conjuntos urbanos                                         Livro do Tombo 
Bens tangíveis                   Formas de expressão 
                                                       Ofícios 
Bens intangíveis                             Saberes                                            Livro de Registro 
                                                       Lugares      
 

Fonte: Daniel Reis. Cidade Imaterial - Museografias do patrimônio cultural no espaço urbano - Mauad X, 

FAPERJ 2015, p. 158. 

 

 

 

 

 

                                                           
38 OLIVEIRA, L. L. Cultura é patrimônio: um guia. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008, pp. 132-133. 
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A fotografia abaixo é exemplo das placas fixadas como reconhecimento de Bem Cultural 

Imaterial. 

 
Figura 19: Placa de Patrimônio Imaterial do Mercadão de Madureira, concedido pelo IRPH 

Fonte: Fotografia de Luciana Cruz (2016) 
 
 
 

Um dado curioso: após a divulgação do Decreto que cadastrou o Baile Charme como 

patrimônio imaterial, os organizadores do Baile Charme de Madureira alteraram a fachada (lona 

em vinil, fixada no portão principal do baile), incluindo a logomarca do IPHAN. Durante as 

participações e visitas para as entrevistas, ouvi várias vezes dos frequentadores: “pois é, nós somos 

patrimônio mundial da humanidade”. Acompanhei pessoalmente a transição da fachada durante 

quatro anos, ao longo dos quais foi possível observar a confusão no que diz respeito à compreensão 

do processo de patrimonialização do Baile Charme. 
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Figura 19: Fachada da entrada do baile em julho de 2012, com o logo da Prefeitura do Rio de Janeiro 

Fonte: Fotografia de Luciana Cruz, 2012. 
 

 

 
Figura 20: Fachada da entrada do Baile em abril de 2015, com o logo do IPHAN e da Prefeitura do Rio de Janeiro. 

Fonte: Fotografia de Luciana Cruz, 2015. 
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Figura 21: Fachada da entrada do Baile em julho de 2017, 

novamente com apenas o logo da Prefeitura do Rio de Janeiro 
Fonte: Fotografia de Luciana Cruz, 2017. 

 

 Ainda que o processo esteja momentaneamente paralisado, o Baile Charme detém 

inegavelmente um valor histórico, faz parte da urbe de Madureira, extrapolou fronteiras, é parte de 

uma visão de história, para além da presença de um valor artístico municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O termo patrimonialização destacou-se nos noticiários da cidade. O que antes era entendido 

como passado passou a ser visto por um novo olhar, direcionado para o modo de vida da cidade. 

Podemos atribuir essa demanda à gestão do então presidente do IRPH, Washington Fajardo. 

Pretendeu-se com o presente trabalho dar início a uma investigação com o intuito de registrar o 

processo que ressignificou a utilização do espaço do Viaduto de Madureira, sua criação, sua 

invenção, sua inspiração, os conhecimentos relacionados a ele, suas tradições, sua ancestralidade, 

sua diversidade cultural e, principalmente, a compreensão e a divulgação dos direitos reservados à 

sua proteção enquanto Bem Cultural de natureza imaterial municipal. 

Reforçou-se o interesse dessa pesquisa em investigar as interseções que se estabeleceram 

entre as múltiplas práticas da cadeia produtiva pelas vias, ruas e becos de Madureira que se 

organizam através de seus produtores, seus frequentadores e intermediários. O período da pesquisa 

(2015-2017) coincidiu também com a reformulação do organograma da administração pública, 

durante os oito anos seguidos do mandato do prefeito Eduardo Paes (2009-2016). O modo como 

essas categorias são acionadas redefiniu os parâmetros de seus diálogos, construção de valores e 

sentidos. 

Outro ponto diz respeito à deturpação ou uso indevido do termo patrimônio cultural por 

parte da mídia, dos agentes públicos e parceiros institucionais, sejam eles governos municipais ou 

estaduais, que não possuem uma literatura e meios de informação que propiciem uma aproximação 

com o meio acadêmico e com a sociedade civil. Se corretamente trabalhada, tal aproximação pode 

proporcionar melhorias na qualidade de vida dos bens indicados ao título de patrimônio cultural 

imaterial e, principalmente, o dos bairros e comunidades envolvidos. É importante perceber que a 

manutenção contínua de investimentos na preservação do patrimônio imaterial equivale à 

valorização da cidadania e também de geração de renda.  

Para finalizar, duas questões que são cruciais: a apreensão equivocada da metodologia, por 

parte das equipes de pesquisas, e a deficiência na sistematização dos dados coletados em campo, o 

que gera produtos finais incompletos. Mais que isso, essa temática não entrou na pauta de discussão 

do atual governo, que teve sua verba orçamentária reduzida a quase zero. 

Dessa forma, ao analisar o processo inacabado de patrimonialização do Baile Charme de 

Madureira, o presente trabalho pode recuperar a história inicial desse fenômeno por meio das 
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entrevistas com seus criadores (e a disputa de narrativas em torno dessa origem); compreender os 

usos e significados que o Baile Charme ganhou nos últimos vinte anos em Madureira e no Rio de 

Janeiro e, ainda, entender parte do processo de reconhecimento do baile como Bem Imaterial e 

como esse processo foi apreendido de forma distinta (e por vezes equivocadas) pelos sujeitos 

sociais nele envolvidos. Por fim, almeja-se que esse trabalho possa contribuir para o 

reconhecimento do Baile Charme como Bem Imaterial do Rio de Janeiro. 
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danças urbanas, dá aula de charme no viaduto, sócio de Joel filho no movimento Eu amo Baile 
Charme. Duração 34min48s. 
 
FILHO, J. Entrevista. 2017. Entrevista concedida a Luciana Cruz. 
 

 Outros 
 
ANDRADE, J. de. José de Andrade. Jornalista, fotógrafo. Frequentador do baile nos primeiros 
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