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FESTAR PARA SI, PARA NÓS... 
 
 

                              Eleonora Gabriel - PPGARTES-UERJ 
 
 

RESUMO: Festa, expressão eterna de ligação da humanidade a seus divinos e prazeres, 
tendo como mediador o corpo, que dança, que cria som, o corpo linguagem, simbólico, 
afetivo, que ri de si e da inconstância da vida, em cumplicidade com o outro. Narrativa social 
e histórica, comunicação, arte, transgressão, riso, cultura popular. Talvez na busca deste 
potencial e prazer poético e corpóreo tantos jovens do terceiro milênio têm investigado e 
assumido os saberes festivos populares como inspiração e criação artística trazendo para 
suas vidas pessoais e profissionais, algo que fale de si e de nós, em festa. A Companhia 
Folclórica do Rio-UFRJ que pesquisa as linguagens artísticas populares tenta, através de 
seus espetáculos e outras ações, trazer o corpo em festa na sala de aula, nas plateias, nos 
eventos de multidão e no simples dia a dia.  
 
Palavras-chave: Festa; Cultura Popular;  Corpo 
 
 
RESUMEN: Partida, eterna expresión de conexión a su divino de la humanidad y de 
placeres, teniendo el cuerpo como mediador, que baila, que sonido, crea el lenguaje 
corporal, emocional, simbólico, que se ríe de sí mismo y la volubilidad de la vida, en 
complicidad con la otra. Narrativa histórica y social, comunicación, arte, transgresión, risas, 
la cultura popular. Tal vez en la búsqueda de este placer potencial y poético y tangible para 
que muchos jóvenes del tercer milenio han investigado y asumido el conocimiento popular 
festiva como inspiración y creación artística a su personal y profesional vidas, algo que 
habla a usted y nosotros, en partido. El río trata de Folk empresa-UFRJ investiga lenguajes 
artísticos populares, a través de sus gafas y otras acciones, trae el cuerpo en parte en el 
aula, en público, en los eventos de la muchedumbre y simple día a día.    
 
Palabras claves: fiesta; Cultura popular;  Cuerpo 
 
 
 
 
FESTAR PARA SI, PARA NÓS ... 

Possivelmente mais humana do que o próprio trabalho, a festa não 
quer mais do que essa contida gramática de exageros com que os 
homens possam tocar as dimensões mais ocultas de sua própria 
difícil realidade. Generoso espelho do ser mais denso do homem, eis 
que a festa o revela, de tão fantasiado, posto a nu como nunca 
(BRANDÃO, 1989, p.17). 

Com o auxílio luxuoso de Carlos Rodrigues Brandão, Mikhail Bakhtin, Peter Burke, 

Felipe Ferreira, e outros ilustres convidados, este texto quer refletir sobre a 

importância da festa, como representação do desejo de transcendência de homens 

e mulheres e o valor comunitário desta narrativa social. Um jogo que integra 
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diferenças e reinventa a vida cotidiana, até para tentar entendê-la, ou pelo menos, 

suportá-la. Uma expressão que liga a humanidade a seus divinos e prazeres (será 

que estão separados?) tendo como mediador o corpo, que dança, que cria som, o 

corpo simbólico, afetivo, que ri de si e da inconstância da vida, em cumplicidade com 

o outro.  

Filosofando no passo do Frevo, no giro da Ciranda, na umbigada do Jongo, na 

pisada do Coco, na encenação da brincadeira do Boi, fazendo girar um pavilhão e 

em seus contextos sociais e festivos - minha prima vivência -, podemos sentir que a 

busca de completude e pertencimento, faz a humanidade criar linguagens que 

possam suprir os espaços vazios do ser, o faz criar arte, que mostra a realidade 

como passível de ser transformada, dominada, tornada brinquedo, nos diz Fischer 

(1997).  E assim, através do riso e da alegria, que facilitam o encontro de pessoas, a 

integração social se faz e se cria um humanismo (II) especial, em festa. 

Bakhtin aponta que, no Carnaval da Idade Média, o indivíduo parecia dotado de uma 

segunda vida que lhe permitia estabelecer relações novas, verdadeiramente 

humanas com o outro. “O homem tornava a si mesmo e sentia-se um ser humano 

entre seus semelhantes. Este humanismo não era fruto da imaginação ou 

pensamento abstrato, mas experimentava-se (concretamente nesse contato vivo, 

material e sensível)” (2002, p.9). Um tipo de comunicação inconcebível em situações 

normais. Vocabulário e gesto sem restrições, liberados das normas correntes da 

etiqueta e da decência, conta o autor. 

Brandão diz que tudo o que a festa celebra é a experiência da própria vida cotidiana: 

excesso, contraste, memória, ruptura, reiteração simbólica da ordem, sucessão de 

opostos e justaposição. A festa se obriga a traduzir a evidência da diferença, da 

desigualdade, tomando a seu cargo os mesmos sujeitos e objetos, quase a mesma 

estrutura de relações do correr da vida, e os transfigura. "A festa se apossa da rotina 

e não rompe, mas excede sua lógica, e é nisso que ela força as pessoas ao breve 

ofício ritual da transgressão" (BRANDÃO, 1989, p.9). 

John Huizinga fala da festa como um jogo humano, que dá satisfação a todo o tipo 

de ideais comunitários. Um universo próprio de valor temporário, com efeitos que 
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não cessam depois de acabado o jogo.  "[...] seu esplendor continua sendo projetado 

sobre o mundo de todos os dias, influência benéfica que garante a segurança, a 

ordem e a prosperidade de todo o grupo até à próxima época dos rituais sagrados" 

(2001, p.17). Um tesouro a ser conservado pela memória. 

Memória que cria e recria um repertório cultural-artístico que faz com que as 

pessoas, sempre em metamorfose, atualizem a tradição e inventem um mundo 

extracotidiano, que as ajude a entender o mundo do dia-a-dia. Necessidade humana 

de criar uma forma de desordem ou nova ordem, através de ações que formam 

"cenas", que saem da banalidade do cotidiano. Representação e reflexão de ideias, 

e a consequente criação cênica do que se vive e do que se quer dizer. Em acordo 

com Huizinga, as cerimônias realizam-se de novo, ou recriam-se, os acontecimentos 

representados, contribuindo assim para a preservação da ordem cósmica. Reforça 

que é a emoção, o arrebatamento perante os fenômenos da vida e da natureza que 

inspiram a capacidade criadora e elevam o homem à expressão poética e à arte 

(2001, p.19-20).  

Burke conta, que na Idade Moderna (1500 a 1800) na Europa, o Carnaval pode ser 

visto como uma peça imensa em que as principais ruas se convertiam em palcos e a 

cidade se tornava um teatro sem paredes, e os habitantes eram atores e 

espectadores, e continua: 

  

[...] a figura do próprio “Carnaval”, que geralmente, assumia a forma 
de um  homem gordo, pançudo, corado, jovial, muitas vezes 
enfeitado com comidas (salsichas, aves, coelhos), sentado num barril 
ou acompanhado (como em Veneza, em 1572) de um caldeirão de 
macarrão. A “Quaresma”, em contraste, assumia a forma de uma 
velhinha magra, vestida de preto e enfeitada com peixes. (BURKE, 
1999, p.209). 

Os opostos do Carnaval viravam jocosas cenas dramáticas, os dias do “mundo de 

cabeça para baixo“, foram, (e continuam sendo, eu digo), interpretados de mil 

formas com poli sentidos e significados. Burke afirma, que as festas celebravam 

(celebram, eu digo) a própria comunidade nas suas habilidades em montar um bom 
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espetáculo (1999). Um rico momento de criação popular, um espaço cheio de 

imagens sociais, artísticas e políticas. Uma narrativa. 

James Clifford (2002) fala do caráter narrativo das histórias embutidas nas 

representações culturais e destaca a natureza poética, tradicional e cosmológica de 

tais formas de escrita e afirma que são utilizadas para ensinar ou explicar. Uma 

representação que interpreta a si mesma que o autor nomeia: alegoria etnográfica. 

Duvignaud comenta sobre a atitude estética da arte encontrada em diversos tipos de 

sociedades, definida como "ilustração voluntária da vida cotidiana". A ideia de um 

grupo mirar-se num espelho, 

[...] um instrumento de exaltação, de contentamento, de conforto, de 
solidificação e de confirmação na sua própria existência, no seu 
destino [...] uma sublimação pessoal da vida particular, do 
estabelecimento de uma proteção que dá ao grupo a certeza de se 
manter, mesmo (e sobretudo) quando ameaçado por outros grupos 
ou, simplesmente, condenado pelo tempo (DUVIGNAUD, 1970, 
p.62). 

Hoje, na pós-modernidade, no pós-mundo, na era dos extremos, termo esse 

proposto por Hobsbawn (2002), de alguma forma, criamos novos espaços, novos 

eus, criamos culturas. Somos no plural e inventamos formas de sobrevivência. 

Talvez, esta necessidade nos tenha feito desenvolver uma capacidade incrível de 

recriação do real e do imaginário. Aliás, temos feito isso por toda a história da 

humanidade. Dançamos com a natureza para tentar entendê-la; celebramos as 

passagens da vida; a memória de fatos significativos; comemoramos (trazemos a 

memória) no campo, nos salões, na tristeza e na alegria. Fazemos festa...Um “ritual 

em ação”,  termo usado por Victor Turner, misto de esquecimento e lembrança que 

nos faz performáticos (apud BARBOSA e TEIXEIRA, 2000, p. 124).  

O capitalismo tardio produziu grandes alterações de ordem econômica e social que 

se refletem no processo de modificação cultural. Mesmo assim, continuamos 

fazendo festa, usando nossas expressões artísticas como forma de sobrevivência e 

luta. Existências sempre dinâmicas, reinventando a tradição e negociando com a 

atualidade. Será que esta é a forma que encontramos de sermos menos 

mercadorias e mais corpos sociais, políticos, sensíveis? Um jeito de criar um mundo 
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especial, um mundo idealizado no qual se pode corrigir os erros, reparar injustiças, 

estabelecer novos programas e ordens, criar novas identidades? Será isso o nosso 

Carnaval e tantas outras festividades? 

FESTA DE IDENTIDADES 

O fluxo cultural entre as nações cria identidades partilhadas, forma a aldeia global, 

inventa desejos homogêneos de estilos, lugares e imagens, o que para os povos dos 

países do terceiro mundo, historicamente desvalorizados por seus próprios 

governos, é o perigo da globalização, da mundialização. Stuart Hall afirma que esta 

tensão entre o global e o local é reforçada por este efeito de "supermercado 

cultural", que desvincula, mais ainda, as identidades de seus tempos, lugares, 

histórias e tradições. Um fenômeno inesperado e extremado surge em resistência a 

essa constatação: à volta ao nacionalismo radical e o fundamentalismo, um 

ressurgimento da etnia buscando o purismo, o absolutismo.  

Richard Sennett considera este fenômeno uma forma contemporânea de 

“tribalismo”. Uma tendência crescente de indivíduos a se fecharem em grupos 

homogêneos que repelem tudo que é diferente. Afirma que a consequência é que 

temos sociedades cada vez mais complexas, mas com cada vez menos habilidade 

para lidar com a diferença, que é a marca de sociedades distintamente modernas, 

definidas pela imigração, por conflitos de classe e desequilíbrios econômicos. 

Continua dizendo, que o que há de novo é uma espécie de indiferença pelo que é 

diferente, um recuo em relação ao outro. “Não há mais o medo de violência entre 

“tribos”, o que acontece é mais sutil, como se o outro simplesmente não existisse, 

como se fossem invisíveis” (2012). Será que por isso tantos grupos étnicos e suas 

festividades, por exemplo, não são vistos pelas comunidades que fazem parte? 

Aponto a Zona Sul do Rio de Janeiro que abriga 12 favelas, inúmeros consulados, 

associações e clubes de imigrantes e suas respectivas culturas, que são 

desconhecidas da grande parte dos moradores locais, segundo pesquisas desta 

doutoranda. 

Stuart Hall enuncia que todos os sistemas de representação traduzem seu objeto em 

dimensões espaciais e temporais; sendo assim, quanto mais a forma como as 
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identidades são localizadas e expressas na vida social se tornam mediadas pelo 

mercado capitalista de estilos, lugares e imagens da mídia e dos sistemas de 

comunicação planetariamente interligados; mais as identidades se tornam 

"desalojadas de tempos, lugares, histórias e tradições específicas e parecem flutuar 

livremente" (2002, p.75). 

 Em contraponto, Hall observa: que a resistência à homogeneização, por alguns, tem 

reforçado identidades locais e nacionais, isto é, juntamente com o impacto "global", 

revive um novo interesse pelo "local", criando novas identificações. Esses, alguns, 

citados (grupo no qual me incluo) têm aumentado em quantidade e qualidade e 

mesmo bailando ainda num romantismo (existe arte sem romantismo?), acredito, 

também, que vivemos um momento onde várias culturas se abriram à transição, 

assumiram o hibridismo e transportam fronteiras, traduzem. Assim observa Salmon 

Rushdie, falando do homem pós-moderno que: 

[...] celebra o hibridismo, a impureza, a transformação, que vêm de 
novas e inesperadas combinações de seres humanos, culturas, 
ideias, políticas, filmes, músicas [...] alegra-se com os cruzamentos e 
teme o absolutismo puro [...] mistura um pouco disso com um pouco 
daquilo, é dessa forma que o novo entra no mando [...] “da mudança-
por-fusão, da mudança-por-reunião. É uma canção de amor para 
nossos cruzados eus (RUSHDIE, ao defender seu polêmico 
romance Versos Satânicos, apud HALL, 2002, p. 92). 

No Brasil, palco de tantos encontros de culturas milenares, as representações se 

tornam híbridas em coexistência sincrônica como diz Coelho (1999, p.149). A 

transculturação tão presente na nossa história revela culturas no plural e, 

consequentemente, signos híbridos. Confirma Néstor Canclini que é possível pensar 

que o popular é constituído por processos múltiplos e complexos, usando como 

signos de identificação elementos procedentes de diversas classes e nações (2000, 

pp. 220-221). Sempre em movimento. 

A sociedade joga com alternativas de combinações de símbolos, reforça e rompe 

sistemas de relações e, em festa, invade um com a lógica do outro: "o sagrado e o 

profano, o feminino e o masculino, a devoção e a diversão, a restrição e a 

permissidade, afirma o autor. A festa apenas quer brincar com os sentidos, o sentido 

e o sentimento" (BRANDÃO, 1993, p.19). 



   

 

 

2509 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 
 

Segundo Brandão, nas culturas persiste uma vocação de investir no sentido das 

coisas, no exagero do símbolo que só se realiza plenamente como festa. 

Um momento do olhar na praça de uma cidade em festa poderia 
oferecer o ilusório espetáculo de uma combinação de corpos, de 
gestos, de vestimentas e de situações [...] É preciso guardar as 
proporções e as diversidades regionais, mas o sentido e a estrutura 
variam muito pouca. A festa é uma viagem: vai-se a ela e ali transita-
se entre seus lugares. Por isso o desfile, o cortejo, a procissão, a 
folia e tudo o mais que possibilite fazer deslocar, entre as pessoas e 
pelos lugares que a própria festa, simbolicamente reescreve e 
redefine: sujeitos, cerimônias e símbolos (BRANDÃO, 1993, p.13). 

As festividades populares são um sistema de signos, que geralmente expressam o 

sentir, pensar e agir de quem as cria e realiza, muitas vezes, interagindo eras, 

tradição e contemporaneidade. Como um corpo que viaja no tempo e no espaço sob 

forma de signo, que se descasca ou não, mas a essência não desaparece, 

transfigura-se, inscreve-se com outra forma, sem perder o poder de ser. Festa de 

signos, que faz o homem ser e ter significado, identidade e sempre criar memória.  

Em algum canto de recordação ela, a essência, a memória (a alma?) permanecerá 

esperando o momento de ressurgir, talvez com outra presença, mas sempre 

existente, resistente, persistente. Diz Roland Barthes: “O signo é uma fratura que 

não se abre nunca senão sobre o rosto de um outro signo” (Le signe est une fracture 

qui ne s’ouvre jamais que sur le visage d’um autre signe. BARTHES, 1970, p.72, 

tradução Prof. Dr.Latuf Isaias Mucci).  A festa,  me arrisco a afirmar que, apesar de 

tudo, é expressão identitária, memória simbólica, que nessa polifonia 

contemporânea é a arma que temos, para não esquecer quem somos.  

FESTA DE NEGOCIAÇÕES 

[...] a festa carnavalesca que emergiria das primeiras décadas do 
século XX não seria nem brincadeira elegante e exclusivista da 
burguesia nem a esbórnia descontrolada do populacho, mas algo 
capaz de representar as forças e tensões da sociedade brasileira e 
de colaborar na elaboração de nossa identidade cultural como nação 
(FERREIRA, 2004, p.230). 
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Muitas vezes a própria festa, o que ela produz de alegria e sensação de liberdade, 

disfarça uma série de conflitos e disputas de poder dos próprios organizadores e 

viventes dos eventos e as negociações com poderes externos. Por baixo da pele do 

corpo cultural vivo, “há sangue, ossos, carne e nervos que são a vida social que a 

pele da cultura estudada torna visível” (BRANDÃO, 1993, p.88). Arantes 

complementa: os símbolos culturais não estão vagando no vazio, eles se articulam 

em situações particulares colocadas pela estrutura de sua sociedade, são produtos 

de homens reais, que como em todas as sociedades vivem conflitos e disputam 

poderes (1982). Isto parece ser inerente à humanidade. A hegemonia.  

 Embora os símbolos culturais tenham existência coletiva [...] 
articulam-se no interior de uma mesma cultura, concepções e 
interesses diferentes ou mesmo conflitantes (ARANTES, 1982, p. 50-
51) 

Burke (1999) e Bakhtin (2002) contam que, principalmente, as reformas religiosas 

católicas e protestantes, que tentavam diferenciar o sacro do profano e anular a 

intimidade humana com as entidades cristãs, aguçou o processo de redução, 

falsificação e empobrecimento progressivo das formas dos ritos e espetáculos 

carnavalescos, em várias épocas. Acontecimentos, privilégios das praças públicas, 

se restringiram. Festas viram familiares, domésticas, privadas. A festa quase deixa 

de ser a segunda vida do homem, seu renascimento e renovação temporários.  

Mais contundente do que na Idade Média, no final do século XVI e início do século 

XVII, houve na Europa moderna, por parte de membros da elite, principalmente, dos 

cleros católicos e protestantes, uma tentativa sistemática em reformar a cultura do 

povo comum.  As danças eram proibidas por incentivar emoções perigosas e a 

fornicação, dando aos participantes a oportunidade para "apalpadelas imundas e 

toques impuros, uma introdução à prostituição, um preparativo para a lascívia, uma 

provocação à impureza, e um introito a todos os tipos de obscenidades" dizia um 

puritano citado por Burke (1999, p.236). Paixão Côrtes e Barbosa Lessa, folcloristas 

do Rio Grande do Sul, contam que em 1551 o Conselho Municipal de Creifswald 

proibiu as danças de giros germânicas – valsa e outras danças de pares enlaçados, 

pois "os homens beijavam desavergonhadamente as mulheres e donzelas".  Nos 

salões aristocráticos de Paris, a valsa só entrou em 1812, embora se proibisse às 



   

 

 

2511 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 
 

princesas que as dançassem, para que "não flutuassem intoxicadas de amor, nos 

braços dos oficiais" (CÔRTES e LESSA, 1955, p.87).As recreações populares eram 

"vaidades", que desagradavam a Deus pelo desperdício de tempo e dinheiro. As 

cervejarias, antes cenário de criação e troca cultural, eram tidas agora como local de 

desperdício e excesso. As trupes ambulantes – com atores que encenavam farsas, 

usavam máscaras, faziam adestramento de animais, música e dança – foram 

perseguidas e, muitas vezes, todos iam presos. O povo foi proibido de consultar 

curandeiros ou mágicos populares, antes também procurados por nobres, e muitos 

até protegidos por eles. Era o endireitamento dos princípios morais e a abolição da 

superstição. Era o conflito entre a ética dos reformadores e a ética tradicional. 

Desde a época estudada por Burke, os reformadores sabiam que não teriam êxito se 

não oferecessem ao povo algo para substituir as festividades, músicas e danças. 

Então, tentaram criar uma nova cultura popular. Conta a História que "[...] Igreja 

Cristã se apoderou do calendário de festas, ditas por ela, pagãs, que eram 

relacionadas ao calendário agrícola (semeadura e colheita) que, por sua vez, era 

referente aos solstícios e equinócios do calendário solar" (GABRIEL, 2002, p.4). 

Através da doutrina de adaptação, o Natal foi alocado nas festas de solstício de 

inverno e São João nas de solstício de verão, no hemisfério norte, adaptando 

inclusive suas simbologias. No Brasil, importamos os símbolos e costumes deste 

Natal frio, e até picotamos isopor para simular neve no pinheiro, nada tropical. A 

pena é que poucos brasileiros valorizam as Folias de Reis, Reisados, Pastoris, 

folguedos natalinos, geralmente com partes muitos engraçadas, cheios de música, 

dança e cor de nossa gente. Mas, estas brincadeiras que misturam o sacro e 

profano muitas vezes sem fronteiras, sempre negociados, continuam persistentes 

incorporando o novo ao tradicional, resignificando a própria religião ali iluminada. 

Devoção e diversão, nosso povo faz isso com maestria. 

Sem dúvida, pregadores fanáticos conseguiram até mesmo destruir várias 

manifestações de agentes de arte popular como cantores, instrumentistas, atores, 

menestréis, dançarinos que, muitas vezes, renunciaram à sua profissão, pela ideia 

de que era pecaminosa (no Rio de Janeiro de hoje, muitos Foliões de Reis, 

manifestação do ciclo natalino com música e dança, abandonam esta sabedoria pela 
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mesma razão e conversão a Igreja evangélica). Alguns rituais se modelaram à 

literatura cristã, mas Burke nos conta que muitos lugares mais afastados dos 

grandes centros mantiveram suas tradições: os divertimentos e manifestações de 

religiosidade populares continuaram e continuam, às vezes, camufladas, mas 

persistentes. "Não se deve subestimar a resistência da cultura popular" (BURKE, 

1999, p.264). "O princípio da festa popular carnaval é indestrutível e continua a 

fecundar os diversos domínios da vida e da cultura" (BAKHTIN, 2002, p.30).  

John Storey, fala da cultura popular não como uma cultura imposta através da 

manipulação política, ou signo de declínio social ou algo que emerge 

espontaneamente, ou uma máquina de significados impondo subjetividades em 

sujeitos passivos, mas sim entende a cultura popular como um mix “negociado” do 

que se faz “acima” e “abaixo”, tanto “comercial” quanto “autêntica”, um equilíbrio 

instável de forças de resistência e incorporação.  

Ferreira nos conta que a cidade do Rio de Janeiro, como capital da República, teve 

o seu carnaval imitado por outras cidades brasileiras, mas que o processo de 

assimilação ocorrido em cada localidade dessas seria tão dinâmico quanto o que 

aconteceu com o Carnaval parisiense, inspiração (imposição?) para o carnaval 

carioca pela própria colonização europeia. “Ou seja, a partir da “imposição” de um 

formato festivo, cada uma das cidades brasileiras redefiniria a festa carnavalesca a 

seu modo” (2004, p.222). Assim como ocorreu no Carnaval carioca que tomou sua 

própria estética relativa a história do lugar. 

 Baseado no pensamento de Gramsci, Storey fala da hegemonia como resultado de 

“negociações”, entre grupos dominantes e subordinados.  Um processo marcado por 

“resistência” e “incorporação”. (2009, tradução Felipe Ferreira).“As mentes das 

pessoas comuns não são como folhas de papel em branco, mas estão abastecidas 

de ideias e imagens; novas ideias se forem incompatíveis com as antigas, são 

rejeitadas” (BURKE, 1999, p.86). Temas de narrativas e canções, imagens e festas 

sempre eram emprestadas de uma tradição a outra, muitas vezes formando novas 

manifestações com formas, conteúdos e razões diferentes. Entendendo cultura 

como "um sistema de símbolos que articulam significados”, como diz Arantes (1982), 
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observamos que nos objetos culturais, como em uma festa, estão impressas ideias 

que tornam-se signos de linguagem, que promovem comunicação e identidade do 

povo. As festividades, qualquer que seja o seu tipo, são uma forma primordial, 

marcante, da civilização humana, diz Bakhtin. O conteúdo essencial das festas 

exprime um sentido profundo de uma concepção do mundo (BAKHTIN, 2002, p.7).  

Ferreira falando sobre a formação Carnaval do Rio de Janeiro, no início do século 

XX ressalta que “os novos espaços surgidos na cidade, e a busca de uma identidade 

nacional para o país, seriam essenciais para a formação do novo Carnaval carioca 

e, por consequência, brasileiro” (2004, p. 232). Complementa referindo ao Carnaval 

de 1939 que “As transformações da folia eram, na verdade reflexos de uma 

mudança de comportamento em relação à visão que se procurava elaborar para o 

país” (idem, p. 247). 

A construção dessa grande festa é totalmente projetada em relação a ideia de 

identidade brasileira,  de alguns? Será que existe negociação? Talvez a voz mais 

forte do povo e inegociável seja a alegria, o riso, em festa. 

FESTA DE RISOS  

Quando Deus riu, nasceram os sete deuses que governam o mundo 
[...] Quando ele começou a rir, apareceu a luz [...] Ele começou a rir 
pela segunda vez, tudo era água [...] Na sétima vez [que ele riu, 
apareceu] a alma” (papiro do século III, In. REINACH, O riso ritual, 
apud BAKHTIN, 2002, p.61). 

Aristóteles dizia que “O homem é o único ser vivente que ri”.  O riso como poder da 

humanidade sobre a terra, da razão e do espírito que ele, apenas, possui. Rir, então, 

era tido como privilégio espiritual supremo do homem, desde a Antiguidade (apud 

BAKHTIN, 2002, p. 59). O riso constrói um mundo ao lado do mundo oficial, um 

segundo mundo e uma segunda vida.  Uma dualidade do mundo.  Por exemplo, 

chorar e ridicularizar o defunto pelo riso ritual, tão comum a várias culturas, inclusive 

à nossa. O grotesco, onde a morte não é a negação da vida e sim uma entidade da 

vida, "na qualidade de fase necessária, de condição para a sua renovação e 

rejuvenescimento permanente” (2002, p.43).  
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Tive a oportunidade de visitar o México participando do Festival Colores del Mundo, 

com a Companhia Folclórica do Rio-UFRJ,  representando o Brasil, em março/ abril 

de 2014. Lá o dia dos Mortos, 2 de novembro, é cheio de festas. As pessoas vão 

aos cemitérios ou algum altar que relembre o falecido e colocam todas as comidas e 

outras coisas da preferência dele, um arco de flores, incenso e cantam, tocam e 

dançam. Na região que vistamos no estado de Jalisco, que tem como capital 

Guadalajara, terra da tequila e dos Mariachis – bebida e grupo musical tradicional 

mexicano-, organizam o que chamam de Burla, homens se vestem de mulher e, vice 

e versa, e saem brincando pelas ruas, para nem a morte encontra-los no meio da 

folia.  Dia de los  muertos, dia de fiesta...!! Em alguns lugares do Nordeste brasileiro 

e vivi isso, várias vezes no Rio de Janeiro, depois do enterro, os amigos saem para 

“beber o morto” e tome cachaça, cerveja e recordações das graças e chatices 

daquela pessoa querida, ritual, muitas vezes, acompanhado de música e dança. 

Outro exemplo mexicano da região da Rota da Tequila é o Carnaval que acontece 

na cidade de Amatitan. Lá realizam desfiles ao som dos Mariachis e rodeios e outros 

desafios a cavalo. Três dias antes da Terça Gorda realizam um ritual que traz um 

caixão funerário em procissão e o queimam como que destruindo todo o mal humor 

para permitir a todos o brincar, a festa. E tome tequila! Para os mexicanos a tequila, 

bebida feita do agave tem poderes divinos e um deles é a alegria. 

Segundo Bakhtin, no mundo grotesco, a relatividade de tudo o que existe é sempre 

alegre, o grotesco está impregnado de alegria da mudança e das transformações, de 

uma forma concreta, não só pensamento abstrato ou das emoções internas, mas 

pensamento, sentimento e corpo. A compreensão do corpo adquire importância 

capital no grotesco. O corpo que ri.   

Hipócrates, teórico do riso, comentava, em seus tratados de Medicina, sobre a 

importância da alegria e do entusiasmo do médico e dos pacientes no tratamento 

das doenças, a virtude curativa do riso. A importância do riso para a saúde do corpo. 

O riso como concepção do mundo, que "assegura a cura e o renascimento, 

estreitamente relacionados aos problemas fisiológicos mais importantes, isto é, à 

maneira de aprender a bem morrer e bem viver” (BAKHTIN, p.58-60). O realismo 

grotesco – o riso – rebaixa, materializa, corporifica, degrada – no sentido de entrar 
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em comunhão com a vida através da parte inferior do corpo, ventre e órgãos 

genitais. O coito, a concepção, a gravidez, o parto, a absorção de alimentos e 

necessidades naturais, a aproximação do corpo à terra. Sinto que esta é a base de 

muitas danças populares. Enquanto pesquisadora e artista percebo que este 

“rebaixar” está presente em várias danças folclóricas brasileiras, além de possibilitar 

e facilitar a execução, traz intenção e força ao movimento, e surge o binômio corpo-

terra, que pode levar você para onde quiser. "É um corpo eternamente incompleto, 

eternamente criado e criador, um elo na cadeia da evolução da espécie ou, mais 

exatamente, dois elos observados no ponto onde se unem, onde entram um no 

outro" (2002, p.23). Um corpo em movimento, sempre em estado de construção, que 

atravessa seus próprios limites e cria um segundo corpo, que valoriza o ventre, o 

falo e outras excrescências e orifícios como partes onde se "ultrapassam as 

fronteiras entre os dois corpos e entre o corpo e o mundo [...] o começo e o fim da 

vida são indissoluvelmente imbricados" (2002, p. 277). Um corpo que absorve o 

mundo e é absorvido por ele, diz Bakhtin. Complemento, um corpo que dança e 

festeja.  

Quando observamos uma mulata carioca sambando, um pernambucano executando 

um passo do frevo, uma pisada do coco, um rebolado de homens e mulheres no 

carimbó, um sapateado de um pescador taritubense ou mesmo de um gaúcho, esta 

integração é presente e torna o corpo linguagem, história, comunicação, arte, 

transgressão, riso. Transformando a dor em arte, o coração aflito em batuque, a 

desesperança em dança e alegria. 

Talvez na busca deste potencial e prazer corpóreo e poético das culturas populares 

brasileiras, tantos jovens que chegam ao terceiro milênio têm procurado, 

investigado, assumido estes saberes como expressão própria e coletiva, 

identificando-se e trazendo para suas vidas profissionais e pessoais algo que fale de 

si, em festa. Um fenômeno, notável no Brasil do século XXI, é o iluminar das 

linguagens artísticas populares como inspiração para pesquisas e criações 

artísticas, e consequente divulgação a população em geral. Este movimento dá 

chance e opção à juventude de ampliar seus conhecimentos desvinculados da 

indústria cultural e meios de comunicação midiática.  
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Esta pesquisadora por viver esta experiência na sala de aula e no palco nota que a 

identificação é muito rápida e logo fica perceptível a liberdade de expressão que o 

popular nos oferece. Cada um “entra como pode”, criando o hoje, respeitando e 

resignificando a tradição. Um com o poder do outro.  

Um incentivo a investigação e o prazer de "botar o povo pra brincar" com esses 

símbolos reais de brasilidade. O pesquisador Câmara Cascudo, que escrevia seus 

livros baseado em suas pesquisas em campo, afirma: 

 [...] a cultura popular fornece à curiosidade moderna as espantosas 
sobrevivências. Não materialmente apenas um objeto, mas um 
gesto, um ato com a significação simbólica milenar...um auxílio 
indispensável e precioso [...]  registrando temas que percorrem o 
mundo no tempo e no espaço (CASCUDO, 1983,  p.691). 

Néstor García Canclini referindo-se a cultura popular urbana e a um 

equacionamento da relação entre cultura tradicional e meios de comunicação de 

massa e à consequente heterogeneidade e dinâmica do momento presente; propõe 

destacar a noção escorregadia de autenticidade, presente na conceituação de vários 

autores, e sugere o critério de representatividade sociocultural: “não importa tanto os 

objetos, músicas e hábitos tradicionais por sua capacidade de permanecerem 

"puros", iguais a si mesmos, como porque representam o modo de conceber e viver 

daqueles que os produzem e usam". Continua dizendo que é necessário demolir 

essa concepção em camadas do mundo da cultura, e que precisamos pensar em 

circularidade e redesenhar esses planos numa comunicação horizontal (2000 p.19). 

Sempre em negociação e recriação! 

Acredito que estes ritmos, danças e festas brasileiras, recriados e resignificados, 

estarem nas “ruas”, estarem circulando mesmo com outra roupagem, têm dado a 

oportunidade dessas expressões serem reavaliados e apreendidos por inúmeros 

adolescentes e jovens adultos que, provavelmente, nunca tinham tido contato com 

essas riquezas e potenciais do Brasil. E tome festa e tome rua! A festa como guardiã 

da tradição que brinca com a atualidade, com a diversidade e constrói pessoas e 

nações. 
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Sem dúvida, a preocupação de Sennett a “angústia em relação à diferença” nas 

sociedades contemporâneas é de todo nós. Ele propõe uma política de cooperação. 

“Em vez de buscar uma unidade utópica, precisamos valorizar relações sociais que 

não anulem as diferenças”. (2012). Terá a festa este potencial! 

Acredito que a festa, como signo identitário, como negociação de poderes, com o 

potencial solidário da ludicidade e do riso pode ser um instrumento importante de 

visibilidade e sensibilidade da diversidade, cooperando com o desejo de dias 

melhores. No encontro presencial ANPAP-2014 pretendo trazer para discussão 

algumas festividades vividas junto a Companhia Folclórica do Rio-UFRJ que acredita 

em redes e rodas de convivência e criação entre artistas populares e universitários, 

fazendo festas, para brincar, pela força da manutenção, “pela necessidade de 

pertencer a um mundo maior do que o aparente, de conviver com o cosmo, com a 

grande roda do mundo” (RODRIGUES, 1997, p. 30). 
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