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Resumo: Este artigo procura compreender as características do músico ativista nos blocos de 
protesto do Rio de Janeiro. Os discursos proferidos, disputas de poder com outros blocos e o uso do 
espaço urbano. Analiso os depoimentos sobre o que é ser um músico ativista, identificando suas 
intenções e compreensões sobre a luta política com o uso da música. Demonstro os movimentos 
musicais que surgem na primeira e segunda década do século XXI e suas estratégias para consolidação 
como movimento reconhecido. 
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Dois anos de pesquisa de campo nas ruas do centro do Rio de Janeiro (2014 a 
2016), foram o bastante para uma série de reflexões sobre os discursos proferidos 
por alguns integrantes. A partir de 2014 comecei a acompanhar o Blocato do Nada16. 
Esse contato me permitiu vivenciar e acompanhar o grupo por dois anos 
ininterruptos. Fiz contato com os mais diversos blocos, fanfarras e grupos musicais 
de rua como o Comuna que Pariu17, o Planta na Mente18 e me aprofundei mais sobre 
outros que já conhecia como a Orquestra Voadora19. Algumas perguntas surgiriam a 
partir dessa observação de campo: quais são as características do músico ativista? 
Há forma de fazer-se uma música mais politizada? O que os músicos consideram 
como ser ativista? Diante dessas indagações pensei também sobre o termo artivismo, 
quais apropriações esses músicos fazem dos termos e quais criam para se rotularem. 
Percebi que existem disputas no campo ideológico e discursivo e a busca por termos 
e nomenclaturas. Em minha análise busco demonstrar os discursos e apropriações, 
assim como o uso do espaço urbano para a construção desse discurso. 

O palco: espaço urbano 

Quando os músicos decidem ocupar o espaço urbano, ocuparão a rua com 
práticas artísticas que serão compartilhadas entre todos. Pode ser considerado como 
ativista aquele que toca sem consciência politica? Tocar nas ruas é um ato político? 
A reflexão sobre esses questionamentos aconteceu em duas etapas, a primeira delas 
através da observação participante com a minha inserção no Blocato do Nada e a 
segunda etapa se deu através de entrevistas de alguns integrantes do Bloco do Nada 
e da Orquestra Voadora. Compreende-se a observação participante como aquela em 
que o “pesquisador busca compreender a cultura pela vivência concreta nela” 
(GOMES, 2014, p. 56). 

Diferencio espaço e lugar através da concepção de Michael de Certeau (1994, 
p. 202) de que o lugar possui uma ordem na qual se distribuem elementos nas 
relações de coexistência. 

 
16 Bloco de protesto inaugurado em 2013 por integrantes do PSOL. 
17 Bloco de samba-enredo que surgiu em 2009, assim como as escolas de samba, decide um tema para 
o ano voltado para a luta de minorias. 
18 Bloco que surgiu da reunião de estudantes de história da Unirio em 2010. O Bloco visa o protesto a 
favor da legalização da maconha. 
19 Fanfarra formada em 2008. 
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Existe espaço sempre que se toma em conta vetores de direção, quantidade 
de velocidade e a variável tempo. O espaço é um cruzamento de móveis. É 
de certo modo animado pelo conjunto dos movimentos que aí se 
desdobram. Espaço é o efeito produzido pelas operações que o orientam, o 
circunstanciam, o temporalizam e o levam a funcionar em unidade 
polivalente de programas conflituais ou de proximidades contratuais. 

O espaço é “um lugar praticado”, pois é transformado pela ação das pessoas 
presentes nele. Esses grupos se reúnem para fazer arte participativa que enfatiza 
processos colaborativos (NOVAES, 2012). A arte que ocupa o espaço público, resiste 
e transgride a ordens pré estabelecidas, com concepções críticas da sociedade. Como 
descreve Michel Chaia (2007, p. 9): “Uma das formas de sabotar a sociedade 
capitalista é imprimindo novo significado à arte, gerando a anti-arte, capaz então de 
permitir novas possibilidades de ampliação da vida.”. O ato de ocupar as ruas em 
protesto pode ser motivado por diversos motivos políticos: contra os gastos na copa 
do mundo em 2014 ou os gastos das olimpíadas em 2016. 

Os grupos artísticos visam modificar a percepção do espaço público mediante 
o seu uso, também funcionará como um espaço de resistência à lógica de 
gentrificação da cidade. Esse processo combatido visa modificar lugares históricos 
ou de lazer em áreas excludentes que não possibilite o acesso de todos; essa lógica da 
cidade é voltada para a privatização e segregação. Mariana Novaes (2012) discorre 
sobre o conceito de New genre public art, inaugurado pela artista Suzanne Lacy. O 
conceito aborda as novas práticas artísticas emergentes a partir dos anos de 1980 e 
“Sob essa expressão estão as práticas nas quais as estratégias públicas de 
engajamento são consideradas fundamentais para constituição do procedimento de 
arte, entendendo esse caráter parte essencial de uma linguagem estética que busca 
atuar junto à realidade” (NOVAES, 2012, p. 70). 

Ocupar também portanto é transgredir as regras do espaço, criar zonas 
autônomas temporárias20 com regras suspensas temporariamente. Hakim Bey21 
(2011, p. 17), descreve como “uma espécie de rebelião que não confronta o Estado 
diretamente, uma operação de guerrilha que libera uma área e se dissolve para se 
refazer em outro lugar e outro momento, antes que o Estado possa esmagá-la”. 
Ocupar é criar a sensação de segurança. Porém transgredir agride as regras do 
Estado, uma “traição” a uma ordem (CERTEAU, 2004). A presença do bloco organiza 
os lugares, realiza a prática; seleciona o espaço e faz itinerários. “Todo relato é um 
relato de viagem – uma prática do espaço” (Idem, p.200) 

O relato de espaço é em seu grau mínimo uma língua falada, isto é, um 
sistema linguístico distributivo de lugares sendo ao mesmo tempo 
articulado por uma “focalização enunciadora”, por um ato que o pratica. 
Este o objeto de “proxêmica”. Basta aqui, antes de ir buscar suas indicações 
na organização da memória, lembrar que com essa enunciação focalizante 
o espaço surge de novo como lugar praticado. (CERTEAU, 2004, p. 217) 

  

 
20 Do inglês Temporary Autonomous Zone. 
21 Pseudônimo do historiador, escritor e poeta anarquista Peter Lamborn Wilson. 
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Engajamentos e nomenclaturas das ruas 

Compreende-se ativismo como uma atitude voltada para uma ação, quase 
sempre política. Conforme explica Nicola Abbagnado (2007, p. 90) “uma filosofia 
social (em particular a que prenuncia a 'greve geral') é um mito para unir e inspirar 
os trabalhadores na sua luta contra a sociedade capitalista.”. O uso deliberado de 
mitos sem garantia de que possam ser verdades, torna-se um direcionamento para o 
grupo na busca pelo êxito na ação. Tais ações podem ser comprovadas com estudos 
sociais, ou teorizadas em tentativa e erro. O discurso de tocar nas ruas têm várias 
explicações e motivos, alguns baseados em direitos ,como o direito de usar o espaço 
público ou o direito de protestar ou em estudos urbanos, como a percepção de que o 
espaço ficará mais seguro mediante a intervenção de grupos artísticos ou iluminação 
pública afastando a criminalidade aparente e para a divulgação. Mas ainda refletindo 
sobre a palavra ”ativismo” e sua compreensão por parte desses músicos de rua, 
podemos buscar a observação de James M. Jasper (2016, p.72) ao dizer que “para 
um significado ressoe, ele deve envolver nossos sentimentos e não apenas produzir 
uma definição de dicionário em nossa cabeça.”. É necessário compreender então o 
que esses músicos entendem sobre essa palavra. 

Para os músicos de rua, seja ele de bloco ou fanfarra, a palavra ativismo tem 
um significado bem definido: o de luta política. Embora reconheçam o significado 
mais amplo e alguns afirmem que mesmo só o fato de tocar na rua também é um ato 
político. Ju Bones22, tubista da Orquestra Voadora, Siderais e Bloco das Tubas, conta 
que esses debates eram correntes nas reuniões durante a primeira organização do 
Honk23 no Rio, onde a maioria concordava que tocar na rua também é uma forma de 
ativismo pelo fato de ocuparem o espaço público. O trombonista, Ju Bones (2016), 
em entrevista para o presente autor (MARTINS, 2016/2020) reflete que todo artista 
antes de qualquer convicção política deve ter obrigação política e social de se 
posicionar, pois tem a chance de mudar as coisas através da comunicação para o 
público. Para o músico e ativista Gabriel Souza Bastos deve-se considerar o caminho 
individual de cada ativista e músico, saber quais motivos e oportunidades o levaram 
a ser um músico em um bloco de protesto. Gabriel conta, em entrevista (MARTINS, 
2-14/2020) como entrou para o Blocato do Nada: primeiro movido por uma 
militância, mas por estar familiarizado com um instrumento (zabumba) acabou se 
tornando um integrante músico do bloco. Gabriel compreende que o músico 
militante/ativista se une ao bloco pelo interesse musical e reconhece a existência de 
um tipo diferente, o militante/ativista músico: 

E, observo também, que existe um segundo tipo “mais militante do que 
músico”. São aquelas pessoas que são militantes, conhecem esses blocos e 
integram-se a eles para aprender a tocar. Ou seja: foi muito mais a 
militância do que a música que os levou até lá. Aprender a tocar acaba sendo 
consequência dos interesses de militância dessas pessoas. 

Compreende-se que um bloco nunca será homogêneo, pois as pessoas que 
fazem parte dele tem experiências diferentes que podem ou não convergir para um 
interesse comum. 

Nesse artigo, farei algumas comparações entre Blocato do Nada e Orquestra 
Voadora, pois são os representantes de dois mundos que se encontram no ativismo 
musical. O Blocato surge em 2013 da reunião de ativistas, alguns ligados ao partido 

 
22 Juliano Pires, optei por manter o apelido pelo qual é conhecido. 
23 Festival de Fanfarras ativistas. 
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(PSOL) e seguem parâmetros de organização e direcionamento alinhado ao partido. 
A Orquestra Voadora que surge em 2008 a partir da reunião de músicos que se 
conheciam do carnaval e queriam tocar o ano todo foi introduzindo gradativamente 
a ideia de fazer política com música entre seus integrantes. A Orquestra Voadora, 
difere do Blocato na agenda de shows e lugares que tocam, pois utilizam o grupo 
como forma de ganhar dinheiro, tocando as vezes no Circo Voador e casas de show 
em todo Brasil. Na avaliação de Ju Bones isso não exclui que o grupo também possa 
participar de atos políticos beneficentes e critica o fato de que algumas pessoas se 
apegam ao termo ativismo a ponto de considerar que ativista é aquele que vive 100% 
de sua atividade musical voltada para a política. Pedro Sarmento (2016), 
percussionista do Blocato do Nada e ex integrante do Bloco da Orquestra Voadora, 
em entrevista (MARTINS, 2016b/2020), considera que apenas o ato de tocar na rua 
não é ativismo, pois a pessoa precisar ter intenções políticas. Os pesquisadores 
Micael Herschmann e Cintia Sanmartin Fernandes (2014, p. 32) fazem 
apontamentos sobre o “ativismo musical de rua”, atribuindo sua vitalidade nas 
rodas, concertos, jam sessions e fanfarras. Esse ativismo na visão dos autores 
oferecem um “caminho alternativo” para 1) produção e consumo musical e 2) formas 
de dar vazão a insatisfação. Ambos caminhos são possibilidades prazerosas e 
experiências libertadoras. Estar na rua pode ser uma forma de divulgação do 
trabalho e uma forma de oferecer música de “graça”. 

É muito clara a convicção desses músicos que a palavra “ativismo” está 
vinculada ao ato de fazer política. Existe o entendimento que ser ativista é ter 
engajamento político, não basta só tocar na rua ou buscar formas alternativas de 
divulgar o material, mas precisa estar envolvido e colocar a música à disposição de 
um ato de protesto. Embora a definição de Herschman e Fernandes seja mais 
abrangente, a realidade no entendimento desses músicos é mais limitada, não 
porque sejam ignorantes, pois conhecem o significado, mas por que o termo é 
vivenciado com esse caráter. 

O artivismo é também é compreendido como um método colaborativo, 
possui realismo político atuando no microcosmo ou macrocosmo, a arte 
ganha função sócio-política ajudando na construção da consciência e 
mobilizando manifestantes a causa. Nesse artigo o artivismo é o mesmo que 
arte ativista, ou melhor, toda arte inserida no ambiente ativista é artivismo. 
Alguns momentos foram importantes na história para a formulação do 
artivismo, o primeiro no final da década de 1960 com os movimentos sociais 
na luta pelos direitos civis, em especial as mobilizações estudantis e 
movimentos de contracultura que se voltavam contra a Guerra do Vietnã. O 
segundo momento veio com a produção de novas tecnologias, a internet, 
aparelhos portáteis que ampliaram a comunicação e contato dos artistas, 
assim como o mídia ativismo (já no século XXI) também contribuiu para o 
desenvolvimento do artivismo. A arte conceitual da década de 197024 
também foi um dos motivadores para o surgimento de uma arte ativista. 
Dentro desse ativismo cultural “os sujeitos produzem conceitos ou práticas, 
tendo por base uma consciência crítica e aguçada portada pelo artista 
individual ou por um coletivo.” (CHAIA, 2007, p. 10). 

 
24 A arte conceitual utilizou suportes como a fotografia, audiovisual, postais e objetos retirados do 
cotidiano. Apresenta enorme diversidade de meios fazendo abranger novas linguagens. No Brasil 
tivemos a forte influência do movimento Música Nova consolidado com seu manifesto em 1963, na 
qual exigiam uma maior participação do público e “preenchendo” o espaço entre o público e o músico. 
O Movimento Música Nova, influenciou as gerações futuras a música de protesto e de resistência 
cultural. 
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As Fanfarras 

As brass bands nos Estados Unidos foram bandas formadas por negros após 
a Guerra de Secessã. Segundo Irving L. Sablosky (1994, p. 95) muitos conjuntos se 
multiplicaram no Sul do país “uma vez desfeitos os exércitos confederados25; os 
instrumentos das bandas dos regimentos tornaram-se disponíveis, a preço baixo ou 
de graça, aos negros que não se preocupassem por estar experimentando 
instrumentos dos brancos.”. Esses grupos tocavam em festas e se desenvolveram 
principalmente em Nova Orleans. 

O termo Fanfarra vem do francês “fanfarre”. No Brasil, o nome tem vários 
significados, um deles é que fanfarra designa o toque de trompas e clarins, sendo 
também empregado em casamentos, quando o trompete “vai fazer a fanfarra”. 
Fanfarra também pode ser o ato praticado pelo fanfarrão, ou seja, aquela pessoa 
festeira, sem compromisso, brincalhão e malandro. Em paralelo às brass bands 
norte-americanas, no Brasil se desenvolviam as marchinhas de carnaval ao som de 
“Ó abre Alas” de Chiquinha Gonzaga, música composta para o “Rosa de Ouro”, um 
cordão carnavalesco de negros cariocas. Oneyda Alvarenga (1982) conta que a 
eclosão do gênero surgiu por volta de 1922 e derivou do “One-step” e do “Ragtime” 
dos Estados Unidos, que eram dançados nos salões antes das marchas. 

Ju Bones afirma que o formato da Orquestra Voadora é de uma Brass Band, 
mas acabam usando o termo Fanfarra: “[...] A gente não veio de fanfarras mas de 
blocos de marchinha. Na França, nos EUA, nos Bálcãs foi uma evolução natural das 
Fanfarras tradicionais que foram derivar nessas brass bands”. O trombonista 
considera também que são um “elo perdido” pois estão entre as brass bands e as 
fanfarras. No Brasil a tradição de fanfarra é ligada às marchinhas e dobrados, e tem 
forte influência das bandas militares. Considero pertinente a explicação cedida por 
Álvaro di Azevedo (2016), tubista do Bloco Céu na Terra, Orquestra Céu na Terra, 
Zambalo e Banda Portugal: 

[...] aqui no Brasil, podemos chamar de fanfarra por nosso estilo fanfarrão 
ou fanfarrônico, dando graça a apresentações com fanfarronices. O que 
diferencia a fanfarra de outras bandas, é a instrumentação, e também a 
forma de apresentação. Os instrumentos das fanfarras são mais simples no 
caso dos metais. Hoje às fanfarras que entram em competições tem níveis 
diferentes dependendo do grau de dificuldade para executar uma obra. 
Exemplo, eles usam cornetas, e outros instrumentos sem pistões, outras 
usam instrumentos com um pistão, outras com dois. As fanfarras 
tradicionais usam roupas espalhafatosas, tem uma baliza, condutora ou 
condutor. 

O que devo considerar é que a Orquestra Voadora se declara uma fanfarra 
(mesmo reconhecendo a origem dos blocos) e a escolha pelos termos refletem a 
criação de um nome para o movimento que estavam tentando definir, como novos, 
deveriam ser  novas formas de fanfarras, ou seja, neofanfarristas. 

A ideia de ativismo musical começa a fecundar na mente dos músicos de rua, 
o que fez com que alguns músicos entrassem em embate sobre o ato de um fazer 
político com a música. 

Esses grupos musicais, denominados “fanfarras ativistas” poderão ser 
conhecidos por outra nomenclatura: “neofanfarristas”. O termo 
“neofanfarrismo” começou a ser utilizado em 2008 quando os músicos de 

 
25Escravagistas do sul, formaram os Estados Confederados da América. A guerra terminou em 1865 
com a derrota dos confederados. 
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algumas fanfarras começaram a se considerar diferentes dos demais grupos 
musicais por abordarem temas políticos e por abranger uma mistura com 
outros gêneros musicais como Funk, Jazz, Disco Music e outros ritmos da 
música negra (MARTINS, 2015, pp. 195-196). 

Ju Bones considera que o termo é uma releitura, uma “antropofagia da 
fanfarra”. Explica que se trata de uma antropofagia do termo fanfarrão, pessoa que 
não tem responsabilidade social ou política.  

Evidentemente, este conceito de neofanfarra não é consensual e muita gente 
está focada mais na diversão, na zoação […]. Ao mesmo tempo, muita gente 
que participa do neofanfarrismo esteve (e está) nas manifestações que estão 
tomando conta das ruas do país (BONES, Apud HERCHMANN/ 
FERNANDES, 2014, p. 36). 

O movimento nasce já com a consciência de que deveriam também se 
posicionar politicamente mesmo que não fossem um grupo só voltado para o 
protesto político de rua, como afirma Edson Mattos da Sinfônica Ambulante26, ao 
dizer: “Podemos estar nas manifestações e protestos de rua” (MATTOS Apud 
HERCHMANN/ FERNANDES, 2014, p.38). 

Percebe-se que o neofanfarrismo está em constante mutação pois existe uma 
tensão entre aqueles que buscam cada vez mais o conteúdo político e aqueles que 
querem apenas fazer música, com a ilusão que o que fazem é despolitizado. O 
neofanfarrismo ainda é um movimento em formação sem definições claras, mas tem 
seu papel e história, o que é muito importante na formação e desenvolvimento de 
alguns blocos, fanfarras e grupos musicais de rua no Rio de Janeiro. 

O Neofanfarrismo recebe o Honk 

Durante todo o período de 2008 a 2012 27 as fanfarras buscaram tocar nas 
ruas, em um tipo de ativismo musical, através de apresentações ou festivais como o 
Festival internacional de Fanfarras, o “Honk”. Através dos 3 principais polos do 
Honk: Somerville em Boston (onde surgiu o Honk), Providence e Nova York foi 
realizada a conexão internacional e dessa forma foi possível realizar o primeiro Honk 
no Brasil que ocorreu dos dias 6 a 9 de agosto de 2015 em diversas praças do centro 
da cidade. O termo “honk” vem da ideia metafórica de que os instrumentos de sopro 
(metais) soam como buzinas de carro (em inglês, “honk”) que pode ser usado para 
alertar sobre um perigo ou por diversão. O Honk tem em seu subtitulo “fanfarras 
ativistas” e o próprio Ju Bones reconhece que nem todas são ativistas: 

[...] a maioria não é ativista, só que o festival é ativista. O processo de 
construção do festival, da produção do festival, como usar voluntariado, 
colaboração, fugir desse formato capitalista de empresariado de marketing, 
ganhando patrocínio. Além desse processo de troca de colaboração, que as 
pessoas voluntariamente vão doar grana ou não, porque a grana não visa 
lucro, mas para realizar uma coisa que vai ser em troca, que a gente vai 
devolver para o povo tocando para o povo. [...] Esse processo de construção 
do festival que é ativista, mais do que as fanfarras ativistas. Mas a gente 
utiliza o termo porque veio de lá. As vezes a gente usa o título “festival 
independente”, ou “engajadas” […]. Mas o termo vem de lá, a mesma coisa 

 
26 Bloco de Niterói nascido em março de 2011 que toca samba, rock and roll, funky music, forró, 
maracatu e salsa. 
27 Essas datas são delimitações didáticas, certamente o ativismo musical começou bem antes, mas se 
intensificou durante esse período quando o termo começou a ser mais usado. 
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que acontece lá acontece aqui. A maioria das fanfarras não são ativistas 
nesse sentido mais radical. 

O trombonista se refere a ativistas “mais radicais”, como aqueles grupos que 
são voltados apenas para o protesto. A motivação para a construção do Honk vem de 
um engajamento para realização de tal festival. Em entrevista, enfatizei essa questão 
a Ju Bones (MARTINS, 2016/2020), para que pontuasse mais friamente o que se 
ganha ao tocar na rua. O músico explicou que 1) tem a tarefa de realizar e concretizar 
o fazer artístico, sendo necessário o encontro com o público; 2) facilidade de tocar na 
rua pois o formato de fanfarra não precisa de palco, produtor ou mesmo amplificação 
do som; é um espaço que pode ser utilizado para divulgação; 3) a facilidade que a 
música tem de ser divulgada na rua; 4) o princípio do compartilhamento, doar um 
pouco do seu tempo para receber algo em troca, “em vez de comprar e vender, é doar 
e não cobrar. Outras pessoas vão doar de volta. É igual ao chapéu voluntário se 
alguém deixa ali, quem quiser bota e quem quiser não bota”. A rua é um espaço 
democrático. 

Essas são algumas ações estratégicas de divulgação e arrecadação de 
benefícios. Além disso a música consegue criar uma atmosfera de êxtase pois “o ato 
de cantar juntos – assim como dançar, marchar, rezar e rir – proporciona às pessoas 
um sentimento de solidariedade mútua do qual palavras e imagens, apenas, são 
incapazes” (JASPER, 2016, p. 69). Somente as palavras não são tão eficazes de trazer 
o sentimento de pertencimento e fazer com que todos se sintam inseridos, senão pela 
atuação da arte performática. Assim como as performances ao vivo também são 
formas de agregar pois isso faz com que se sintam parte do movimento. 

Ocupa eu, Ocupa tu, Ocupa Carnaval 

O “Ocupa Carnaval”28, uma iniciativa do “BONDE – Frente Artística de 
Esquerda”29,  visou reunir blocos para intervenção política de rua. O Ocupa Carnaval 
veio com a proposta de ser um espaço aberto de articulação política com a reunião 
de blocos de carnaval, grupos de arte, coletivos de cultura, mídias ativistas e 
movimentos sociais. O Ocupa Carnaval se considera artivista. É comum o uso do 
neologismo para representar algo “novo”. Também é uma prática corrente nas 
hashtags: #Carnavalismo e #Carnavandalirismo (junção das palavras carnaval, 
vandalismo e lirismo). O uso dessas palavras visa demonstrar algumas identidades 
presentes no grupo, alguma crítica ou simbologia do que representam. Alguns 
termos poderão ser disputados e criticados pelo outro que o utiliza, como o já citado 
“ativismo” e todo o debate gerado sobre quem é ou não ativista. 

O Desliga dos Blocos constitui-se da reunião de vários blocos de rua. O 
grupo lançou um manifesto, chamado “manifesto momesco” a favor da 
espontaneidade dos blocos saírem as ruas sem precisar passar por aprovação do 
Estado. Em 2010 o grupo chamado Bloqueata, formado por integrantes do Desliga 
dos Blocos, saíu nas ruas em protesto pelo direito de os blocos saírem livremente 

 
28 Embora o Ocupa Carnaval atuasse em 2014, ele já era organizado pelos organizadores do Bonde 
que ainda não haviam feito sua primeira feira que seria no ano seguinte. 
29 O Bonde, como o próprio subtítulo já explica, é uma frente artística que agrega artistas de diversas 
linguagens, dentre blocos musicais, coletivos de culturas, mídias ativistas, organizações sociais, 
movimentos sociais e militantes independentes em torno da ideia de utilizar a arte como método de 
ação direta nas ruas a fim de fortalecer a pauta dos movimentos populares. Essa frente reúne uma 
série de grupos que têm interesses similares, organizam-se para atos, performances, escrachos, 
intervenções e ocupações. 
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pelo carnaval, independente de licenças. Desde então todo início de janeiro eles saem 
pelas ruas em um carnaval de protesto. 

O Desliga dos Blocos e o Ocupa Carnaval são grupos que lutam por pautas 
semelhantes: ambos utilizam o carnaval para se manifestar politicamente. Porém o 
mesmo debate que acontece entre Blocato do Nada e Orquestra Voadora, também 
acontece entre o Ocupa Carnaval e o Desliga dos Blocos: um tem ligação partidária 
(pois contém integrantes ligados ao partido) e o outro é formado da união de blocos 
sem bandeira de partido. Observo que existe um discurso antipartidarismo que pode 
ser perigoso, por outro lado compreendo a preocupação contra a possível 
apropriação do movimento, mas ainda considero que a disputa vai além do 
preconceito contra a presença de partidos. 

Uma análise das nomenclaturas 

É fundamental para qualquer grupo ou movimento social o esforço para criar 
algum significado e para isso utilizar alguma estratégia de discurso. Compreendo que 
“a estratégia é outra dimensão cultura do protesto: decisões sobre objetivos e os 
meios para atingi-los; a constituição de alianças e a identificação de oponentes; a 
mobilização de recursos para viabilizar as táticas que escolhemos” (JASPER, 2016, 
p. 15). Estratégia é a manipulação das relações de força para garantir o poder, em um 
lugar (lugar praticado) como base “[…] onde se podem gerir as relações com uma 
exterioridade de alvos e ameaças (os clientes ou os concorrentes, os inimigos, o 
campo em torno da cidade, os objetivos e objetos da pesquisa etc.)” (CERTEAU, 
2004, p. 99). Alguns grupos utilizaram técnicas parecidas, imitam o que é eficiente 
em outros movimentos, buscando sua forma de horizontalidade. Algumas práticas 
poderão ser vistas com preconceito por serem consolidadas entre os movimentos 
sociais, e vistas assim como “politicagem”. 

O ativista procura utilizar a música como ferramenta para o protesto, dessa 
forma a atividade com o grupo será apenas voltada para esse fim. Já os músicos que 
formam um grupo que não é voltado para fins políticos serão mais versáteis, 
utilizando a fanfarra para tocar em protestos ou seguir uma agenda de shows. 
Embora ambos os grupos possam ser compostos pelos mesmos músicos, a proposta 
inicial de quando foram criados é diferente: o Blocato nasce com uma proposta de 
fazer música para manifestações políticas de esquerda, com ideias mais pautadas no 
princípio de um partido. A Orquestra Voadora nasce com outro propósito e depois 
vai se adaptando ao conteúdo político. São propostas totalmente diferentes e devem 
ter liberdade para existir, sem sofrer tentativas de limitação na música de rua. 

Dar nome as coisas é uma forma de fazer enxergar algo, ou seja, “nomear um 
problema social é um passo importante para abordá-lo” (JASPER, 2016, p. 65). Dar 
nomes também ajuda a sintetizar uma identidade e o propósito. Neofanfarrismo traz 
a ideia de que são neofanfarrões, ou seja, fanfarrões novos com responsabilidade 
política. Ocupa Carnaval vem da ideia de ocupar, resistir e criar zonas autônomas de 
arte coletiva, termo esse que se inicia nos Occupy, Okupas30. Em ambos os casos, 
assim como em muitos outros, como as neoretretras de Belo Horizonte, são 
nomenclaturas criadas com um discurso simbólico, que pode ser usado para 

 
30 São os squatters, na Espanha e os okupas na América Latina, diferentes das demais ocupações 
(Occupy), esses têm intenção de criar espaços culturais, gerar espaços alternativos. Considero que tem 
origem em comum pois mesmo eventos temporários também visam criar esses espaços, criar uma 
zona de autonomia temporária. Esses contornos não são tão bem delimitados, pois uma Ocupação 
(curto prazo) pode virar uma Okupação (longo prazo) rapidamente e ainda ser nomeada como a 
primeira, como aconteceu no #Ocupa Minc, no antigo prédio do MEC em 2016. 
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legitimar a ordem vigente ou legitimar um discurso como forma de sobrevivência, 
pois a intenção desses grupos é se perpetuar como movimento. Bordieu (1992, pp. 
205-206) ao debater sobre o conceito de habitus, fala sobre a intenção do uso da 
palavra: 

A intenção que consiste em retomar, para reativá-la, uma palavra da 
tradição e se opõe diametralmente à estratégia que consistem em tentar 
associar seu nome a um neologismo, ou, segundo o modelo das ciências da 
natureza, a um “efeito”, mesmo menor, inspira-se na convicção de que o 
trabalho sobre o conceito pode, também ele, ser cumulativo. A busca da 
originalidade a qualquer preço, muitas vezes facilitada pela ignorância, e a 
fidelidade religiosa a determinado autor canônico, que tende a repetição 
ritual, têm em comum impedir o que me parecer ser a única atitude possível 
com relação à tradição teórica: afirmar inseparavelmente a continuidade e 
a ruptura, por uma sistematização crítica de aquisições de toda procedência. 

A ideia é pegar palavras antigas como fanfarra, retreta, carnaval e criar em 
cima delas um neologismo ou inserir um prefixo. Dessa forma gera-se um efeito que 
inspira convicção de que aquilo está sendo renovado ou atualizado. Essas 
nomenclaturas buscam ser originais e se inculcam através da confiança de quem as 
profere. A repetição ou mesmo o ritual (realizar todo ano um ato no mesmo dia) são 
estratégias para afirmar uma continuidade. Isso cria uma disputa pela legitimidade, 
afinal quem faz o carnaval político? O Ocupa Carnaval ou o Desliga dos Blocos? 
Quem é músico ativista? Os músicos do Blocato ou os músicos da Orquestra 
Voadora? Ou todos são ativistas, porém alguns não se reconhecem como tal? A busca 
pelo “projeto original” se inicia na disputa por quem será o mito fundador, “a 
primeira fanfarra” ou “o único grupo ativista”. Por mais que os grupos repudiem 
qualquer forma de totalitarismo e arrogância, acabam em alguns embates 
esbarrando no discurso poder, na ânsia da busca pela originalidade. Embora 
reconheçam o passado e suas origens, eles lutam pelo protagonismo do presente, de 
fazer surgir algo novo, puro e totalmente inovador. Porém não vão tão longe assim, 
pois tem consciência histórica, citam suas influências e fogem da sedução de serem 
únicos. A tensão gerada nesse embate é fluida, pois ainda tecem alianças e 
reconhecem que estão na mesma luta. 

Conclusão 

Os grupos disputam entre si o protagonismo, utilizam diversas estratégias 
para ficarem em evidência. Atuam em constante amizade e atrito uns com os outros, 
pois estão do mesmo lado na luta política. Mas é normal que em diversos ambientes 
(comunidades, igrejas, escolas, universidades) a busca pelo protagonismo aconteça 
e dessa forma surgirão os atritos, críticas, sugestões e até embates mais calorosos. 
Algumas das críticas poderão ser embasadas em preconceitos, sugestões ou 
diferentes visões de como “se deve fazer”. 

Busquei nesse artigo demonstrar como esses embates acontecem e como se 
desenvolvem. Fica demonstrado que o mais interessante na atuação desses grupos 
musicais nos protestos de rua é justamente a disputa aqui analisada, ou seja, o 
processo que leva ao discurso de poder. 
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