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Resumo 

Este artigo analisa o impacto da pandemia no circuito de rodas de samba que acontece aos 

domingos na Feira da Glória (ou Feira Livre da Glória). A fim de entendermos as principais 

dificuldades enfrentadas nesses dois anos, as alternativas encontradas por esses profissionais 

como estratégias de sobrevivência e de manutenção de suas atividades artísticas, bem como o 

processo de retomada das rodas de samba neste ano de 2022 e as suas perspectivas para o futuro 

próximo, estruturamos uma pesquisa qualitativa, conduzida a partir de entrevistas com roteiro 

de questões semiestruturadas realizadas com as lideranças de quatro rodas de samba que estão 

sediadas na Feira da Glória. Por meio de análise temática, analisamos os seguintes temas: as 

vidas perdidas; os prejuízos financeiros; a busca de alternativas e as lives; as alegrias e os 

problemas da retomada das rodas; o papel do poder público.  

Palavras-chave: rodas de samba; Feira da Glória; pandemia. 

Resumen 

Este artículo analiza el impacto de la pandemia en el circuito de Rodas de Samba que ocurre 

en los domingos en Feira da Glória (o Feira Livre da Glória). Para comprender las principales 

dificultades enfrentadas en estos dos años, las alternativas encontradas por estos profesionales 

como estrategias de sobrevivencia y mantenimiento de sus actividades artísticas, así como el 

proceso de reanudación de las Rodas de Samba en este año 2022 y sus perspectivas para un 

futuro próximo, estructuramos una investigación cualitativa, realizada a partir de entrevistas 

com un guión de preguntas semiestructuradas realizadas con los líderes de cuatro círculos de 

samba que tienen su sede en Feira da Glória. A través del análisis temático, analizamos los 

siguientes temas: vidas perdidas; pérdidas financieras; la búsqueda de alternativas y las lives; 

las alegrías y problemas de retomar las Rodas de Samba; el papel del poder público. 

Palabras clave: Rodas de samba; Feria de la Gloria; pandemia. 
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Abstract 

This article analyzes the impact of the pandemic on the Rodas de Samba circuit that takes place 

on Sundays at Feira da Glória (or Feira Livre da Glória). In order to understand the main 

difficulties faced in these two years, the alternatives found by these professionals as strategies 

for survival and maintenance of their artistic activities, as well as the process of resuming the 

Rodas de Samba in this year of 2022 and their perspectives for  the near future, we structured 

a qualitative research, conducted from interviews with a script of semi-structured questions 

carried out with the leaders of four Rodas de Samba that are based at Feira da Glória. Through 

thematic analysis, we analyzed the following themes: lives lost; financial losses; the search for 

alternatives and live broadcasting; the joys and problems of resuming the Rodas de Samba; the 

role of public policies. 

 

Keywords: Rodas de Samba; Glory Fair; pandemic. 

 

 

1. Introdução 

 

Este artigo tem como ponto de partida o reconhecimento e registro do samba como 

patrimônio imaterial e, particularmente, o reconhecimento das rodas de samba cariocas pelo 

Decreto Rio nº 48171, de 2020, que determinou o registro das rodas de samba como bens 

culturais de natureza imaterial e criação do cadastro das rodas de samba da cidade do Rio de 

Janeiro. Esse decreto ratifica a inscrição do partido alto, samba de terreiro e samba enredo no 

Livro de Registro de Formas de Expressão3 do IPHAN, em 2007, colocando o samba do Rio 

de Janeiro como patrimônio cultural do Brasil4. As rodas de samba cariocas passaram, no final 

do ano de 2020, a ser reconhecidas como o principal meio de promover o saber popular 

referente à cultura do samba. Essa manifestação cultural possui características singulares, 

reunindo músicos – em sua maioria homens – ao vivo para que a fruição artística possa ocorrer 

e se fazer presente, com um grande quantitativo de sambistas, cabrochas e curiosos, por vezes 

tendo a duração de seis horas. 

 
3 Matrizes do Samba no Rio de Janeiro: Partido Alto, Samba de Terreiro e Samba-Enredo. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/64. Acesso em: 25 maio 2022. 
4 Samba do Rio de Janeiro é Patrimônio Cultural do Brasil. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/1941/samba-do-rio-de-janeiro-e-patrimonio-cultural-do-

brasil#:~:text=O%20Instituto%20do%20Patrim%C3%B4nio%20Hist%C3%B3rico,%2Dfeira%2C%209%2F10  

Acesso em: 25 maio 2022. 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/64
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/1941/samba-do-rio-de-janeiro-e-patrimonio-cultural-do-brasil#:~:text=O%20Instituto%20do%20Patrim%C3%B4nio%20Hist%C3%B3rico,%2Dfeira%2C%209%2F10
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/1941/samba-do-rio-de-janeiro-e-patrimonio-cultural-do-brasil#:~:text=O%20Instituto%20do%20Patrim%C3%B4nio%20Hist%C3%B3rico,%2Dfeira%2C%209%2F10
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Tendo como pano de fundo o entendimento das rodas de samba que acontecem aos 

finais de semana no bairro da Glória, no Rio de Janeiro, como elementos de potencial 

desenvolvimento daquele território, neste artigo buscamos analisar o impacto da pandemia no 

circuito de rodas de samba que acontece aos domingos na Feira da Glória (ou Feira Livre da 

Glória). 

A fim de entendermos as principais dificuldades enfrentadas nesses dois anos, as 

alternativas encontradas por esses profissionais como estratégias de sobrevivência e de 

manutenção de suas atividades artísticas, bem como o processo de retomada das rodas de samba 

neste ano de 2022 e as suas perspectivas para o futuro próximo, estruturamos uma pesquisa 

qualitativa, conduzida a partir de entrevistas com roteiro de questões semiestruturadas 

(DUARTE, 2006) realizadas com as lideranças de quatro rodas de samba que estão sediadas 

na Feira da Glória: a Gloriosa, a Gastrosamba, a Roda Ed Samba e o Pagode do Time de 

Crioulo. As entrevistas foram concedidas na forma de depoimentos gravados norteados pelas 

questões do roteiro. Por meio de análise temática (BRAUN; CLARKE, 2006) – método 

analítico reconhecido por sua flexibilidade e possibilidade de ser utilizado em diversos tipos e 

questões de pesquisa, além de possibilitar a análise de conjuntos de dados, que podem ser 

originários de entrevistas, grupos focais ou de outros textos, a fim de encontrar os padrões 

repetidos de significado –, os depoimentos dos líderes das rodas de samba foram codificados e 

tematizados. Cinco temas foram analisados: as vidas perdidas; os prejuízos financeiros; a busca 

de alternativas e as lives; as alegrias e os problemas da retomada das rodas; o papel do poder 

público. A pesquisa contou também com levantamento bibliográfico sobre patrimônio imaterial 

e economia criativa, e levantamento documental sobre o bairro da Glória e as rodas de samba 

cariocas.  

 

2. A Glória e suas Rodas de Samba  

 

O bairro da Glória está localizado na zona sul da cidade – mas é fronteiriço à região 

central do Rio – e se caracteriza por ter um conjunto arquitetônico originário dos séculos XVII 

e XVIII (OUTEIRO DA GLÓRIA, 2022). O historiador Paulo Knauss, em depoimento gravado 

e disponibilizado on-line (Ó Glória!, 2022), enfatiza que a constituição do Brasil passa pela 

Glória, pois o bairro faz parte da constituição do nosso país e foi palco de importantes disputas 

entre indígenas e portugueses. É neste bairro, por exemplo, que é implementado o primeiro 
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sistema de tratamento de água do país e onde é construída a Praça Paris, originada de uma 

reforma no centro histórico do Rio de Janeiro, inspirado no modelo francês de urbanização e 

levada a cabo pelo então prefeito Pereira Passos. A Glória também guarda características 

aristocráticas e tem como vizinho o Museu da República, que tem como sede o Palácio do 

Catete, importante marco histórico e político da antiga capital federal do país. É no bairro que 

está localizado o primeiro Centro Integrado de Educação Pública (CIEP), popularmente 

conhecido como Brizolão, um tipo de prédio escolar que teve sua origem na política de 

educação do antropólogo Darcy Ribeiro cujo projeto visava à oferta de educação integral aos 

alunos da rede pública de ensino. 

A Glória guarda, portanto, por um importante capítulo da história do país, não somente 

pelos acontecimentos sociais e políticos que ali tiveram lugar, mas também pelas edificações 

tombadas como patrimônio material, tais como a Villa Aymoré5, além de ser marcada, 

atualmente, pela presença de diversos movimentos culturais e por ser local de residência de 

artistas reconhecidos nacionalmente. É nesse contexto que o bairro registra a segunda maior 

concentração de rodas no município do Rio de Janeiro (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO 

DE JANEIRO, 2022) – são dez rodas de samba, sendo que quatro delas acontecem na Feira da 

Glória. 

A movimentação socioeconômica no bairro, provocada pelas rodas de samba que 

acontecem aos domingos na Feira da Glória, promoveu mudanças no território. A Feira, até um 

passado recente era tida como mais uma feira urbana. Foi a partir do Decreto Rio nº 41036 de 

2015, que dispõe sobre o Programa de Desenvolvimento Cultural Rede Carioca de Rodas de 

Samba com a criação da Rede Carioca de Rodas de Samba, e o Decreto nº 43219 de 2017, que 

institui o Sistema "Rio Ainda Mais Fácil Eventos - RIAMFE" para desburocratizar as 

exigências para se fazer eventos de roda de samba em espaços públicos, que essa Feira passa a 

receber novos agentes econômicos, como os empreendedores do artesanato e da gastronomia, 

e até mesmo vendedores de produtos usados, que não raramente são oriundos de brechós e 

antiquários, mas que também são vendidos por moradores que vivem em vulnerabilidade 

social. A Feira da Glória passa, portanto, a ser uma feira que apresenta diversas nuances que a 

fazem peculiar. É nesse caldo cultural que emergem as rodas de samba que passam a ocorrer à 

tarde e à noite na Feira da Glória. Junto com elas, novos empreendedores da área da economia 

 
5 A Villa Aymoré, um conjunto de casas construídas entre 1906 e 1910, é a atual sede carioca da Escola Superior 

de Propaganda e Marketing (ESPM). 



 

5 

criativa passam a circundar essas rodas, em um espaço chamado de Feira de Samba. São 

empreendedores da área da Gastronomia, com foco em culinária popular, bebidas artesanais, 

moda e artesanato, que estão em uma iniciativa à parte da Feira Livre que ocorre no mesmo 

ambiente, mas que podem ser consideradas complementares (ver Figura 1). A Feira Livre da 

Glória pode ser vista como promotora de uma ação de complementaridade à Feira de Samba e 

à roda de samba, trazendo não somente transeuntes, mas visitantes para esse movimento 

cultural e para o bairro.  

 

Figura 1 – Mapa da Feira da Glória 

  

                 Roda de Samba e a Feira de Samba 

                 Feira Livre da Glória 

  

É neste cenário, em que o samba é o alicerce que reúne outros agentes culturais, que 

percebemos aquilo que autores como Vivant (2012) e Storper (2013) afirmam sobre os setores 

culturais reunirem processos de criação, oportunizados pela proximidade geográfica e pelas 

interações entre os agentes, que impactam diversos locais e grupos, considerando ainda as 

externalidades da aglomeração ou clusterização criativa. 

Vivant (2012) problematiza o conceito de “cidade criativa” que, a despeito das críticas 

que podem ser feitas, atualiza a ideia da “cidade como entidade emancipadora, a qual facilita a 

expressão das singularidades, a reivindicação e a manifestação das diferenças e da diversidade” 

(VIVANT, 2012, p. 23). A ideia de cidades criativas parece trazer no seu âmago a revalorização 
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das qualidades do espaço urbano do ponto de vista simbólico e econômico, e, no contexto das 

transformações das cidades na contemporaneidade, a autora destaca os processos de 

revalorização de bairros que, ao longo do tempo, foram percebidos como degradados, 

desvalorizados e marginais/marginalizados. As cidades e os espaços urbanos que passam a ser 

valorizados, atraem novos empreendimentos, profissionais com ensino superior, pessoas com 

acesso à alta performance tecnológica e com empatia à diversidade, além de movimentos 

artístico-culturais6. Storper (2013), por sua vez, observa a importância da concentração de 

grupos especialistas em uma mesma região, construindo pontes informais da força de trabalho, 

podendo contribuir na negociação coletiva com fornecedores e em ações junto aos órgãos 

públicos. 

A Glória pertence à IV região administrativa da cidade do Rio de Janeiro que, segundo 

o Índice de Progresso Social (IPS RIO, 2022), é uma região que possui o maior aproveitamento 

qualitativo da cidade, evidenciando altos índices de bem-estar, oportunidades e necessidades 

humanas básicas. No bairro se evidencia a movimentação de grupos oriundos de camadas 

populares e que são representantes de movimentos relacionados à cultura popular, interferindo 

na reconfiguração da Glória, especialmente aos domingos (dia em que acontecem as rodas de 

samba), e na diversificação de um espaço, que durante a semana ainda permanece subutilizado. 

As rodas de samba da Glória proporcionam ao público frequentador, além da música, o 

comércio de bebidas e comidas cujos parte dos fornecedores alguns são oriundos do próprio 

bairro, ratificando a importância dos clusters especializados. 

Parte dos músicos e do corpo técnico das rodas de samba da Glória são moradores do 

bairro7, contribuindo para um olhar sensível na valorização da praça onde as rodas acontecem, 

no cuidado com o meio ambiente e na geração de trabalho e renda. Um exemplo dessa 

preocupação foi a inauguração feita pela roda de samba Gloriosa, no dia 17 de abril de 2022, 

da Placa de Adoção do Espaço do Samba, um mecanismo de salvaguarda e proteção daquele 

território que guarda e promove esta manifestação cultural carioca. 

Neste cenário, o patrimônio imaterial contribui decisivamente para promover a 

atratividade de uma região, evidenciando a força da economia criativa de uma cidade ou de um 

 
6 Na verdade, Vivant (2012) apresenta um questionamento e constrói uma argumentação sobre o fato de os artistas 

serem desencadeadores/iniciadores do processo de revitalização de antigos bairros desvalorizados e 

marginalizados ou serem tão somente reveladores/indicadores da tendência de ocupação “qualificada” desses 

bairros. Sua resposta é que as duas perspectivas são compatíveis e não excludentes. 
7 Informações colhidas nas entrevistas realizadas para a pesquisa que deu origem a este artigo. 
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bairro ao se cruzar com diferentes áreas complementares, tais como o artesanato, o turismo 

cultural, as festas e tradições e os patrimônios históricos e artísticos que, como sinaliza Ramos 

(2015), são atividades que fazem parte da economia da cultura. Fato é que, em março de 2022, 

a Glória ganhou um projeto para incentivar o turismo no bairro, valorizando quarenta pontos 

de interesse turísticos da região. Espera-se que o movimento das rodas de samba, singular 

patrimônio imaterial carioca, produzido por artistas moradores do bairro, seja reconhecido 

neste projeto, tendo em vista a força de atratividade que essa movimentação provoca no 

território. 

Desta forma, o bairro da Glória apresenta características que podem atrair novas 

oportunidades, contribuindo para o incremento no desenvolvimento do comércio e dos 

serviços. Um exemplo disso é a Casa da Glória8, que é preservada como parte do conjunto 

arquitetônico do Outeiro da Glória e hoje abriga atividades culturais, eventos e um bistrô. 

 

3. A pandemia de Covid-19 e seus impactos nas rodas de samba da Glória 

 

Com o advento da pandemia da Covid-19, o setor cultural como um todo foi fortemente 

impactado e as rodas de samba foram muito prejudicadas dadas as características intrínsecas a 

esta manifestação cultural: aglomeração de pessoas, uso da projeção da voz e a regularidade 

do consumo de bebidas (nessas duas últimas o uso da máscara é comprometido). Os músicos 

tiveram uma perda drástica de sua renda, contribuindo para a constatação de um quadro de 

vulnerabilidade do setor. Segundo dados do ITAÚ CULTURAL (2020, p. 67), os trabalhadores 

especializados, como músicos, tiveram uma redução de 49,43% em ocupação de postos de 

trabalhos em 2020 em relação a 2019, “passando de, aproximadamente, 659.959 ocupados em 

2019 para 333.771 ocupados em 2020”.  

Quatro lideranças de rodas de samba da Glória, sendo três produtores e uma cantora, 

relataram suas vivências e percepções sobre os acontecimentos a partir do anúncio oficial da 

pandemia da Covid-19 e a consequente suspensão/proibição de realização das rodas de samba 

na cidade do Rio de Janeiro. As análises dos depoimentos permitiram identificar aspectos 

relevantes para entender o impacto da pandemia no circuito de rodas de samba na Feira da 

Glória, que foram organizados em temas, que são apresentados a seguir. 

 
8 AAA. A Casa da Glória. Disponível em: https://aaa.com.br/view/21. Acesso em: 25 maio 2022. 

https://aaa.com.br/view/21
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As vidas perdidas: este foi o maior impacto que a pandemia causou nas rodas de samba. 

A lembranças das pessoas, ligadas diretamente às rodas e ao mundo do samba ou não, que 

faleceram vítimas da Covid-19 deram o tom inicial dos depoimentos. Como afirmou um 

produtor de uma das rodas: 

 

O grande impacto para mim foram as vidas foram ceifadas, seja no âmbito da hora 

da Glória quanto no geral no Rio de Janeiro, vidas do público que acompanha o 

canto com alegria, com sorriso... o abraço, o calor humano. Essas vidas estão 

fazendo falta até hoje, e até daqueles músicos que [...] não estão mais conosco. 

 

Como é possível perceber, os frequentadores das rodas de samba também foram 

lembrados dos depoimentos não somente em relação àqueles que faleceram, mas também no 

que se refere à tristeza que se abateu sobre muitas pessoas que, durante o período de 

confinamento e de restrição de circulação, não puderam participar de eventos culturais. 

 

Agora, para os frequentadores da roda, eles sentiam saudades, para alguns uma 

grande depressão; alguns vieram a falecer de Covid. Isso foi um impacto muito 

grande para a gente. 

 

Os prejuízos financeiros, como se poderia imaginar, representam o impacto mais 

evidente e que pesou muito sobre todos os profissionais – músicos, produtores, técnicos e 

comerciantes – ligados às rodas de samba da Glória. Sem poderem exercer seus ofícios e suas 

artes, todos tiveram suas vidas fortemente afetadas do ponto de vista econômico, 

particularmente aqueles que não tinham outra fonte de renda. 

 

Então, não somente a roda ali da Glória, mais as outras rodas que a gente conhece 

ficaram bem prejudicadas, porque, além disso, os músicos, técnicos, 

empreendedores, a galera do artesanato, da gastronomia, eles vivem somente, 

principalmente quem mora ali por perto, vive dessa renda. São artistas que vivem, 

só trabalham só como artistas. Então foi bem complicado, porque nós não sabemos 

bem ao certo o que estava acontecendo. Quem tem alguma coisa guardar ainda 

conseguiu sobreviver. E eu acho que um dos maiores, as maiores perdas assim 

sociais, econômicas e culturais durante esses dois anos. 

 

O período em que as rodas de samba não puderam ser realizadas foi, portanto, muito 

difícil para todos os envolvidos com os eventos. Como em outros âmbitos da cultura e das artes, 

a pandemia surpreendeu a todos e algumas rodas de samba que já tinham apresentações 

agendadas viram, de um dia para outro, seus eventos proibidos de serem realizados. Os 

entrevistados relatam o “sufoco” de verem os cancelamentos e os prejuízos resultantes. 
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Prejuízos inclusive das mercadorias – bebidas, principalmente – compradas e que seriam 

comercializadas nas rodas. 

 

Quem não tinha uma fonte fixa, quem dependia exclusivamente da música, do evento, 

colocaram-se em uma situação bem delicada. [...] Profissionais venderam seus 

maquinários de som, seus instrumentos musicais, e por aí afora.  

 

A busca de alternativas e as lives: Tal como ocorreu em outras áreas da cultura, as 

lives representaram uma alternativa ou uma solução parcial e provisória para tentar fazer face 

à suspensão dos eventos presenciais. Produtores, músicos e técnicos precisavam buscar 

atividades, artísticas ou não, que pudessem garantir a geração de recursos financeiros e alguma 

fonte de renda. 

 

Então essa sobrevivência se deu primeiramente com as pessoas mudando de função, 

fazendo, mudando ofício, tendo que se virar em outras frentes de trabalho e aos 

poucos puderam ter a oportunidade de seguir trabalhando na área, como técnicos e 

músicos que tiveram oportunidade de trabalhar em lives, que foi o grande boom da 

pandemia. Então, assim, foi mudando de ramo, ou uma minoria privilegiada que 

conseguiu manter mudando o foco, o nicho do trabalho trabalhando online. 

 

No entanto, muitos músicos que tocam em rodas de samba não se adaptaram às lives, 

especialmente considerando a particularidade de uma roda de samba, que reúne vários músicos 

e que tem na interação com o público algo muito importante. Os relatos a seguir dão conta da 

dificuldade de adaptação ao formato digital dos eventos, que envolve não só questões 

tecnológicas e financeiras, mas também questões artísticas. 

 

[...] lives para poder ter a colaboração, tentar sobreviver, mas mesmo assim a 

produção de uma live boa era cara e o retorno era muito pouco em relação ao que a 

gente custava. Então, para as rodas de samba as lives não valeram muito a pena 

porque não tinha patrocínio. Foi muito duro. Muito difícil. Não podia se reunir, então 

foi momento de muita dificuldade. 

 

Fica evidente que as dificuldades de produção e realização de lives não podem ser vistas 

de maneira homogênea entre todos os produtores e músicos, pois alguns relataram que se 

adaptaram ao formato após um começo de incertezas e inseguranças. Outro elemento que 

também passou a fazer parte de forma mais decisiva na vida desses profissionais foram as ações 

emergenciais, a exemplo da Lei Federal 14.017/2020, conhecida por Lei Aldir Blanc que 
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destinou recursos a Estados, Municípios e o Distrito Federal, embora os editais não sejam algo 

com que muitos estivessem familiarizados e se sentissem aptos a acessar. 

 

Mas eu posso falar que a gente acabou se adequando à tecnologia nesse período da 

pandemia e começamos a fazer lives, e começamos a conhecer outras pessoas de 

outros estados. Começamos ali a fomentar, através de editais que surgiram, a 

possibilidade de conhecer outras pessoas e ter uma renda. Nós não conseguimos 

passar [no edital] porque não tínhamos estreado, mas eu sei que outros colegas de 

outras rodas conseguiram. [...] Mas foi bem complicado, porque, além de você não 

ter como gerar renda, emocionalmente, ninguém ficou bem, muito inseguro. Agora, 

o que eu havia dito, com essa coisa da gente não poder fazer o trabalho físico, a 

tecnologia ajudou muito. As lives... As pessoas começaram também a investir nos 

seus trabalhos autorais. Entender assim, a sair desse lugar de músico que toca 

somente, mas também um artista que se produz, sabe que é um produto e aí surgiram 

novos cursos, novas inovações. 

 

Assim, a partir dos depoimentos coletados, foi possível perceber entre os profissionais 

das rodas de samba da Glória certa heterogeneidade em relação ao processo de adaptação à 

nova realidade criada pela pandemia. Apesar do estranhamento e das dificuldades iniciais, 

alguns viram naquela situação uma oportunidade para inovação, como a realização das lives, o 

uso do TikTok (para monetizar suas atividades profissionais) e a presença de intérprete de 

Libras nas apresentações on-line. Outros relataram não perceber que a rodas de samba tenham 

podido inovar ou se beneficiar de alguma forma de alguma inovação. 

 

Eu não tive percepção nenhuma de inovação e ou inovações para os profissionais 

das rodas. Teve para outros segmentos do samba, mas para roda não houve nada, 

não houve nenhum envolvimento da parte federal, da parte estadual ou municipal 

para garantir alguma ação que garantisse o sustento dos músicos, dos profissionais 

de som, de todos profissionais que trabalham na logística da roda... não aconteceu. 

Então pra mim eu não percebi nenhuma inovação. 

 

Com a melhora do padrão epidemiológico da Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro, 

nos últimos meses de 2021 algumas atividades artístico-culturais começaram a ser liberadas 

pelas autoridades municipais e estaduais. Nesse contexto, de liberação progressiva dos eventos 

culturais, as rodas puderam ser novamente realizadas. De acordo com um dos produtores, o dia 

31 de outubro de 2021 foi a data em que a primeira roda de samba da zona sul da cidade do 

Rio de Janeiro voltou a se apresentar em praça pública. 

 

As alegrias e os problemas da retomada das rodas: Embora a liberação e o retorno 

das apresentações tenham sido motivo de muita alegria e de celebração por todos aqueles 
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ligados às rodas de samba, a retomada das rodas da Glória não se deu sem problemas e 

conflitos, como destacaram os entrevistados: 

 

Então foi a receptividade foi muito calorosa. As pessoas estavam muito sedentas de 

cultura, de abraço, mesmo não se abraçando, né? Se abraçando pelo olhar e poder 

ouvir uma música, poder estar ali em volta. 

 

No caso específico das rodas que acontecem na Glória, um problema central foi 

relatado: a ocupação da praça por outros grupos e outras atividades exatamente onde, antes da 

pandemia, as rodas de samba eram realizadas. Durante o período em que as rodas estiveram 

suspensas, a praça foi ocupada por outros grupos culturais e por comerciantes que não têm 

relação com o universo do samba. A retomada daquele espaço não se deu sem conflitos que, 

com o passar do tempo, foram de alguma forma atenuados, mas ainda persistem e precisam ser 

solucionados.  

 

Porque passamos a ter algumas dificuldades que não tinham antes: a quantidade de 

camelô, a quantidade de empreendedores ilegais com foodtruck, bebidas. Não, não 

são camelôs, são pessoas que têm o poder aquisitivo para poder montar um foodtruck 

com bebida e comida. A retomada apresentou essas mudanças para nós produtores, 

que tivemos que colocar muito mais segurança em relação ao que era antes a 

pandemia. 

 

Não se trata apenas de dividir o espaço da praça que havia sido ocupado, mas também 

de arcar com mais custos – como custos de segurança – que surgiram em consequência dessa 

divisão de espaço. 

 

A gente vem sofrendo muito. Onerou muito os custos, porque a gente aluga grades, 

coisas que não eram necessárias no passado. Mais segurança. O custo de produção 

da roda ficou mais caro depois da volta da pandemia. Porque o espaço tava vazio 

porque a gente não podia fazer eventos. Tem uma outra turma que não estava nem 

aí para o problema que o mundo tava vivendo naquele momento e ocupou o lugar. 

Agora para desocupar tá muito difícil, a gente vem dividindo com eles. 

 

Como se observa nos fragmentos de depoimentos a seguir, algumas atividades são 

vistas como “clandestinas” pelos entrevistados, pois aconteceram num momento em que todas 

as atividades culturais presenciais estavam proibidas por lei. As rodas, ao contrário, seguiram 

as orientações destinadas a manter o distanciamento social, além de, no passado, terem ocupado 

a praça da Glória com o apoio do poder público e de acordo com as leis municipais, como 

lembrou um dos produtores. 
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Passados esses dois anos que a gente volta, aí a gente encontra outro problema: o 

nosso espaço, onde a gente faz a roda, estava ocupado por um pessoal de hip hop, 

sem preocupação com a saúde das pessoas e uma feira clandestina junto com o 

pessoal do hip hop. Aí houve uma dificuldade imensa quando a gente pensou em 

voltar. Buscamos os meios legais, até mesmo nós da [omitimos o nome da roda de 

samba] adotamos o espaço da praça, onde nós realizamos a roda pra tentar 

preservar o lugar. Mas acabou no fim, para ter esse retorno, tivemos que dividir o 

espaço com a feira clandestina. Muito a contragosto. Essa feira, junto com os 

camelôs, passou a ser mais uma pedra no nosso sapato na produção das rodas de 

samba da Glória.  

 

Na Glória, o impacto foi o impacto que nós tivemos, foi um pouco por peculiar, 

porque aquele espaço que a gente faz as rodas de samba foram ocupados por eventos 

clandestino, eventos ilegais, e virou uma fonte alternativa por conta das pessoas que 

estavam confinadas e queríamos ir para algum lugar. E ali realizou-se vários 

eventos, e um grande problema que a gente teve foi quando a pandemia arrefeceu. A 

gente quis juntar as pessoas que estavam no espaço, que se achavam pertencentes ao 

espaço, e tivemos alguns conflitos, algumas negociações até tensas para a gente 

conseguir retomar o espaço que foi ocupado legitimamente pela gente com todo 

apoio dos estudos do poder público, da prefeitura, enfim, de todos os órgãos. 

 

O papel do poder público é pensado pelos entrevistados como uma questão de muita 

importância no que tange às rodas de samba da cidade do Rio de Janeiro. Os produtores das 

rodas querem poder organizar suas rodas – “uma das aspirações nossas é que a prefeitura e os 

órgãos trabalhem para que deixe a gente trabalhar em paz, deixe a gente fazer nossos eventos” 

– e desejam que essa manifestação cultural tão ligada ao jeito de ser e de viver do carioca seja 

vista pelo poder público de forma mais séria e mais profissional, desejam que as rodas sejam 

encaradas como um patrimônio cultural da cidade, mas também como uma atividade 

econômica que, como tal precisa de apoio e de incentivos públicos. 

 

Na minha opinião o que deveria ser feito da política pública é realmente 

envolvimento do gestor do município e do estado. Principalmente o município, na 

proteção das rodas de samba que acontecem, inclusive a roda de samba no próprio 

calendário da cidade. Apoio da Guarda Municipal no entorno do evento; Polícia 

Militar e a fiscalização da Secretaria de Ordem atuando contra os vendedores 

clandestino. [...] a Prefeitura fazer o seu papel na proteção do público que estão 

frequentando a roda, mas não há uma proteção, uma presença da Guarda Municipal, 

não há a Secretaria de Ordem atuando na fiscalização em relação aos vendedores 

clandestinos, seja camelô, sejam empresários de forma clandestinamente na praça. 

 

Ponto de vista político, a política pública, eu acho que é um investimento, políticas 

públicas que visem a profissionalização dos atores envolvidos. De acho que o sentido 

de melhoria de infraestrutura, na melhoria de segurança e do ordenamento público. 
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4. Considerações Finais 

 

Neste artigo procuramos entender e dimensionar os impactos do período de pandemia 

nas rodas de samba da Glória, na perspectiva de quem as organiza. Analisando as entrevistas 

realizadas com lideranças de quatro rodas que acontecem no bairro, organizamos as 

informações por meio de cinco temas: as vidas perdidas; os prejuízos financeiros; a busca de 

alternativas e as lives; as alegrias e os problemas da retomada das rodas; o papel do poder 

público. Esses temas permitiram compreender as particularidades das rodas de samba e as 

visões de produtores e músicos a respeito de sua organização, seu funcionamento e sua 

importância para o território e para os profissionais ligados a essa manifestação cultural tão 

característica da cidade do Rio de Janeiro. 

O período de pandemia e de consequente proibição da realização das rodas gerou 

impactos negativos e, ao mesmo tempo, evidenciou a relevância da ocupação dos espaços 

públicos com atividades artístico-culturais. Essa questão ficou evidente, pois as rodas de samba 

têm importância cultural e econômica, mas têm também uma dimensão social revelada por 

alguns entrevistados que mencionaram uma questão que, embora não se restrinja ao bairro da 

Glória, tem ali uma dimensão de destaque: a presença de pessoas em situação de rua.  

 

Na Glória sempre teve essa coisa da população de rua. [...] Então, a gente pensa muito 

como fortalecer as rodas nesse sentido, como levar políticas públicas para além de 

somente de estar ali, ganhando sua remuneração. Como a gente pode chamar a 

atenção para as autoridades, para as outras rodas e para quem mora na Glória? É uma 

situação que a gente pode resolver junto. 

 

Algumas rodas já promovem ações sociais, mais ou menos estruturadas, mas é possível 

pensar que uma ação de caráter socioeconômico pautada nos pontos fortes e fracos do bairro 

pode contribuir para que as rodas de samba, representados por músicos e também 

moradores/frequentadores, gerem elementos de reflexão e de ação sobre sua população de rua 

que inclua também cuidados com descarte correto do lixo e dos materiais recicláveis gerados 

nos dias de roda, bem como apoio na segurança do bairro.  

Talvez a partir desses interesses coletivos seja possível ampliar a qualidade de vida de 

seus moradores e, consequentemente, qualificar positivamente a experiências de visitantes. 

Para isso é necessário que haja fortalecimento de entidades que possam atuar na criação e na 

manutenção das redes de apoio entre músicos, empreendedores criativos e gestores culturais, 
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no aprimoramento do uso das redes sociais e o uso de diferentes fontes de recursos para a 

manutenção dos grupos e de sua manifestação cultural9.  

Por fim, esperamos que as rodas de samba sejam reconhecidas como indutoras de 

desenvolvimento local, como protagonistas de uma relação cotidiana com o bairro, promotora 

de geração de renda e trabalho para profissionais que atuam na cadeia produtiva da música. 

Não somente isso, mas também aproximando-se da população de rua que é frequente e intensa 

na localidade, o que ocasiona insegurança para a construção de redes de apoio. Segundo um 

dos organizadores de uma das rodas, já há um trabalho neste sentido, incluindo-os no 

recolhimento dos materiais recicláveis, o que ocasiona em uma pequena fonte de renda e uma 

melhoria na relação com os moradores, visitantes e turistas. 
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