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INTROOUÇÃO

o espetáculo, do que a encenação,Multo ma Is do que
originárioestá no frevo .rItmo de Recife

Está,CarnavaI 01 I nda.de sobretudo, de um
espaço móvel, ondeaberto todos, brIncarpara se possa

"o Carnaval éOu seja,dançando. de 0IInda grandeum
da pI até la sãomusical encenado I I v r e , no qual todosao ar

astros convidados" (José Ata í de de Melo 1982).

A delimitação desse espaço carnavalesco abrange todas
na área hoje definida como Patrimónioda cidade,

CulturalNatural da HumanIdade cidade alta e parte dae
pessoas que aí habitam asSão,baixa. prIncIpalmente, as

responsáveis pela organização e animação do Carnaval. Essa
Junção entre lugar carnavalesco levao

participação contínua dos festejos queos moradores

em Ollnda são onze dias (Decreto no. 002/81).carnaval

I

entre as poucas cidades do BrasilOllnda sItua-se que

memór ia cultural.a preservação A afirmação dessade sua
se dado pela força artística que permeia não sócidade tem

Esta área não seo espaço
transformou
modernIzação Inserção racional Idade doe na
desenvoIvImentIsmo, transformou-se afIrmandomas como

um estilo debeleza natural,posItlvIdade maior vida
descontraído, produção,de principal mente,um espaço

físico mas também sua ocupação.
onde se encontra a cidade alta

têm como valores maiores a manutenção dos seus monumentos e

visando sua

começam a se

lugar de moradia e o

a sua

a força do 
na criação

a uma

as ruas

Intensificar um mês antes dos dias oficiais de
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artística e 0 reconhecimento dessa estratégia,artesanaI .
a nível é marcado quando Ollnda éInternacIonaI,nacional e

"Cidade Nacional" "C Idade(1980,elevada a Monumento a
Ecológica" (1982) "Património Natural e Cultural dae a
Humanidade" (1982). As bases reconhecImentopara esse

Início dos década de 60,remeti daspodem ser anos daao
"MovImentoem Ollnda Ribeiraquando explodiu dao e ,

também ao final da vitória do MDB nesta70, quandodos anos
cidade.

"0 Ribeira",Movimento da dirigido a rtIstaspor
plásticos, Invés defenderde desenvoIvI mento dasao o

- temas quentes da época -forças produtivas, o progresso
reivindicação artísticaproduçãotinha como maior a 6
conservação de manutenção doartesanaI , 01Inda,a a seu

património, snquanto monumento artístico, enquanto espaço
ecológico. Um espaço condizente com um estilo de vida

livre da violência urbana,poluição,livre da
criação Individual e coletiva. A Ribeira, local da cidade
alta onde hoje funciona um grupamento de lojas, local

de reunião,movimento tinha Lugaronde o sua sede. de
produção.encontro, de A cldade fo l sendo transformada em

opçãoceleiro cultural e constI tulndo-se de
vida. Com movimento, mu 111pIIcam-se a r11stasesse os
plásticos, os artesãos, o comércio para os objetos de arte,
os turlstas e 0lInda deflnltlvamente,se consagra,
cIdade artística.

vitóriaEm 1977, MDB parado a Prefeitura de
0IInda mudança importante nesta cidade:ocorre uma
questões até entãocolocadas pelos movimentos
marginalizados do poder Institucional, o da Ribeira,como
são retomadas no âmbito pú bIico. populaçãod o poder A

necessária nasua participação a ser
re-construção de estratégia política. Com os

com a

e apassa a ser ouvida

era o

uma nova

como uma

como uma nova

livre para a
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o apelo do então Prefeito para a população écofres vazios,
da memóriaI u ta pelo resgate nacional, estimulandoa a

capacidade criativa dessa população através do Incentivo às
manifestações culturais.

r l queza 01Indade seria do grandea seu e
diversificado potencial artístico. tipo de adesãoCom esse

é ampliada a dimensão dada Prefeitura I uta Iniciada desde
pelos parlamentares do MDB pernambucano vitoriosos

de 1374 Congresso Nacional ,na no para
transformar 0 I I nda Monumentocidade de Nacional .a em

até 1980 quandoPara IeIamente exerci daa
c o u b e

junto à UNESCO, para a elevação de Ollndapassos decisivos,
a Património títuloCultural da HumanIdade obtido em
1982.

I I

repercussão de tal conjuntura para o CarnavalQual a
em 1977de Ollnda? Quando O MDB assumiu a Prefeitura, a

públIco relaçãogrande medida tomada pe I o poder em a
opor à comissãoorganização do CarnavaI Ollnda foide se
agrem)ações.j uIgadora e para o desfilepassareI a das 0a

a concepção admlnIstração, nãoCarnaval, segundo da nova
caráter originalpoder I a perder seu de ser uma festa aberta

0 palanque passare I apopular. traz Iame e a
e I 111 z a ç ã o d olnevltavelmente evento, desclassificandoa

série contráriode Assim, douma ao
atravésprocesso de do Carnaval do

disciplina do seu espaço pelo poder, em Ollnda
foram eIlml nados palanque autorldades,o para as a

a comissão Julgadora, Ieg111 mando-sepassarela e um novo
tipo de interferência do poder.

ascençãodivulgação de OlIndaA da Monumentoa
das característIcasNacional do seu CarnavaIe como um

esta pressão, 
título desejado

manIfestações.
InstitucionalIzação

1975, 
eleição

Como nos primórdios dos anos 60, 
extraída

controle e

obteve-se o a esta Prefeitura os
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representoupopular, degrande acontecimento ummassa,
Os meios de comunicação da

Jornais e televisão - passaram a apresentar Ollndamassa
PartIcIpação","sIogans" "Gamava IutIIIzando como,

passarei a,"Gamava I comissão Julgadora,sem sem sem
palanque oficial", "Gamava I do Povo" , "CarnavaI de Ollnda

Nacional",Monumento etc... Teve um pape I fundamenta I
população carnavalesca e aos meiosnesse trabalho, Junto a

de comunicação, a Assessorla de Imprensa PrefeIturada
Municipal de Ollnda.

Exigências novas para estapassaram a
Já no ano de 1981,cidade de 360 ml I habitantes que teve,

um acréscimo pessoas vindas de vários cantos dode 300 mll
país e do exterIor, durante o período de Carnaval.

é queMas como a questãose coloca das d I ferentes
formas de participação na brincadeira,
é aberta igualmente para todos?

Existem os carnavalescos e os foliões.
divisão definem-se
0 carnavalesco sónão tambémbrincaque mas
participa efetlvamente da preparação Sãoda festa. os
componentes da diretória das agremiações e os que estão em
torno dessas pessoas. Eles trabalham pelo Carnaval obtendo

músicas,costurando as fantasias,recursos, compondo as
criando o tema, etc. . e brincando
sua agramlação e durante os dias de Carnaval.

0 folião é aquele que não trabalha pelo Carnaval mas
Os foliões sãona brincadeira.presença sempre

A partir dessa 
os níveis de engajamento na brincadeira, 

é aquele

marca sua

durante os ensaios de

na medida em que ela

marco na história dessa cidade.

ser colocadas
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da população local brincam e todos aquelesas pessoas que
que vêm cidades e de outros países homenagear ede outras
particlpar do Carnaval . Durante a festa estes estão lado a
lado com os carnaval escos, cantando e dançando, e passam a
ser tão 0 êxito desse CarnavalImportantes quanto eles.
depende de uma adesão maciça.

Até mu l to recentemente, CarnavaImodelo deo
nós pelos meios de comunicação de massaapresentado a era

suntuoso e grandioso espetáculo das Escolas de Samba do Rio
0 símbolo do nosso Carnaval, entre nós e parade Janeiro.

àsestrangeiros, reduzia-se Imagens desseos espaço
altamente organizado, disciplinado e hierarquizado. Espaço

I Imitado arqulbancadaseste pelas preparadoe para o
desfile das agremiações. Nas arquibancadas a disposição dos

cIassIf l catórla, privilegiandoIugares segulndo uma ordem
têm ma Is área éaqueles que Na nobre,recursos. que

local Izam-secoberta, os camarotes lugares de honra
A gradação de preços dosvisitantes.

Ingressos corresponde a gradual melhoria da visibilidade do
espetáculo. espetáculo, hlerarqulzaçãoNo faza se

de classificaçãopresente desde dos dlversoso processo
até aoagremiações para o Ingresso na passarela,grupos de

agremlação comissãoescolha da melhorprocesso de pela
j uIgadora .

Está J o g o carnaval carioca d Isputa deem no a
prest í gI o entre que têmdiversos grupos poder
económico e desej am ampliar seu poder Sabe-se

de maior porte (como Beija-Flor,escolas Mangueira,que as
etc...)Portela, dependem de

para enfrentarem as concorrentes, que por
estão dentro Essa dependência acarretalógica.da mesma
uma Interferência multo direta dos patronos - empresários,

organização e na direção dascomercI antes, bicheiros na

um grande 
polí 11co.

uma soma

e os

sua vez também

para as autoridades e

enorme de recursos
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é elementoa ostentaçãoagremiações carnavalescas. Como
luxo sal multono desf I Ie da Escola, o preço dofundamenta I

foi I 0 e 3 pobresgera I mente quepessoascaro para os
11 po deCarnaval que submetem-setrabaIham peI o

gerência externa contexto, a um tipo de controle de
trata este grande espetáculo como um produtoqualidade que

carioca éde exportação. Mesmo considerando que o Carnaval
depende dele para a festa acontecer,feito pelo quepo vo,

mals torna-se evento para ser vIsto;cada vez um grande
e programado por uma elite. Trata-sevisto por

estratégia dede uma poder que tem o efeito de esvaziar a
força política de uma manifestação popular, transformando-a
em espetáculo. 0 carnaval de aberto a todos,r ua, com a
população organizando brincadeiras,se em pequenas
1Iv remente, ainda exIste R I o de Janelro,no mas numa
posIção marginal em relação é veiculadoao que como o
Carnaval carI oca, ou seja, ao modeI o da grandI os Idade do
espetácuI o.

I I I

Como alternativa a essa
comun1 caçãoapresentada pelos meios de de massa, passa

também a décadaser divulgado, partir da 70,dea o
Carnaval da Bahia. 0 enaItecI mento desse Carnaval,
principal mente, de sua maneira de brIncar IIv remente na

deve-se em grande medida aos artistas baianos,rua, como
Caetano, GIIberto GII, Moraes More Ira, Gal . Eles trouxeram

grande públIco carioca o conhecimento do Carnavalpara o
através das marchas e dos frevos.baiano,

éComo em 01Inda, Bahia o engajamento na dançan a
condição básica sentir na brincadeira e durante opara se

"atrás do trio elétrico só nãocarnavaI, diz Caetano,como
é o samba,Não não é o desfile,va l quem

não é o espetáculo; da Bahia é oCarnavalo que anima o
já morreu..."

a seu

fórmula carnavalesca carioca

a um

uma elite
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frevo, é a multiplicidade de pequenos blocos,grupos
cordões, afoxés formando compacta queuma massa segue
dançando, pelas ruas da cidade antiga, d 5 trioao som
elétrico.

Esse Carnaval de rua onde todos brincam e dançam, cuja
eficiência é adesãogarantida pe I a maciça, popular, na

fundamenta I mente,brincadeira, deve-se, frevo.ao
Fred de Góes(l) , situo aquiobra de alguns

a trajetóriados aspectos abordados pe I o autor sobre do
sua Importância caracterização de um novofrevo e para a

tipo de Carnaval .

Quem frevo Bahialevou foramo para a os
pernambucanos. foi 1950, quandoI sso Clubeem o
Carnavalesco Misto Vassourlnhas do Recife se apresentou em
Salvador formada 150orquestra,enormecom uma com

dessatocando frevo pe I as cidade,componentes o ruas
multidão paraarrastando uma a dança. Diante do grande
apresentação, Dodôdessa ba I anos Osma rsucesso os e

decidiram Introduzir frevo CarnavaI de Salvadoro no
através de Instrumentos elétricos, Inventados eles,por
colocados em cima de um carro todo pintado e decorado, com

"A Dupla Elétrica". Aí está raiz do Trioa
Elétrico que marcou defInItIvamente o Carnaval da 8ahla ,
dando Início a uma maneira Intelramente nova de brincar. '

0 Carnaval baiano passa
Não é ma Is possível,festa de participação popular.grande

entrada do trio elétrico em cena,com a
elétricopopulação antes. 0a como som surge para

ordem até então estabelecida e foitransformar a
revolução.estopim dessa Atual mente, CarnavaI temesse

GÓES, 0 País do Carnaval Elétrico.1982,1 .

os d I ze res :

a ser Identificado como uma

o frevo o

Baseando-me na

ordenar o espaço e
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conta da crescente violênciacr í tlcasrecebido multas por
Diferentemente de 011nda, onde o

Bah I a e I ecidade a 1 ta,Carnaval abrange toda a na se
favorecendo,concentra poucas r uas, com o seuem

grande congestionamento de decrescImento, pessoas eum
trios elétricos, A dificuldade crescentegerando atritos.

do frevo, livre parade movimento, de dança de espaço a
seu rápidocontribuído para saturamentobrincadeira tem e

fo II8estem deslocado mu I tos deste Carnaval baiano para o
Carnaval o IIndense .

à hIstórla,Mas, voltando f r e v o tem origemo uma
gêneroNasce comoremota. musical brasIIeIro no final do

século xix, numa Interação entre música eem Pernambuco,
é sua própria essência.dança, onde o rItmo 0 frevo

vários gênerosresulta da mistura de mus leais marcha,
polca, maxixe, dobrado das bandas marciais sendo

músicos princípio,executado por das bandas da rua, a por
bandas mi II tares póster Iormente, fanfarrase, por que

humlldes <carvoeIros,reuniam trabalhadores vassourelros,
etc) Écaladores, de Rec I fe. momento, final donesse

século XIX, gênero musical,frevo se fixa comoque o ou
seja, quando deixa de de exclusividade das bandasser
militares e se populariza.

Paralelamente ao fIxação gênerode desseprocesso
mus I ca l , em RecIfe,encontra-se cIandestlnamente, partira
do início século XIX,da segunda metade do os partidos de

Filhos legítimoscapoeIra. da capoeira de Angola, os
partidos sãocapoeIras desses apontados como

(a dança safam àdo frevo).do passo EI es frente das
bandas mi II tares, abrindo desfIIe, traduzindoo

marcação músicacorporal mente do daa compasso como,
também, músicosInfluenciando Introduzir03 a novos

movimentação de seus corpos,partir da de suacompassos a

os cr I adores

que vem caracterIzando-o .
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édança que representava um grito de Em 1856,guerra.
àproibido o desfile dos capoelras frente das bandas.

BatalhãoEssas bandas de Recife do <1o. deeram a
ArtIIharI a, conhecida do Quarto, da Guardae a
Nacional , conhecida como Espanha. ApoI ando-me, ainda, no

"aGóes, Importânc I aautor Fred duasdessas bandas na
hIstórla do frevo reside no fato de, seguindo um costume do
Bras I I colonial , desf lies abertos pelosseus serem

saíam à frentevalentões, capoelras do cortejo,queos
fazendo gingados e aplicando rasteiras.
Espanha rivais, capoeiras aprove Itavam daeram os se
"picuinha demonstrar as excelências de sua agilidadepara

coreográfIcos. AI émnos ma Is complIçados desenhos de
começarem a transformar o gingado em dança,
Improvisavam versos provocativos de desafio ao grupo rival,

exempI o, quadrIlha registrada por Valdemar decomo, por a
01Ivelra:

"Viva o Quarto,
fora a Espanha!
Cabeça sêca (sinónimo de Escravo)
é que apanha!"

importânciaApesar da do frevo pernambucano na
história da cultura brasIIeIra, somente multo recentemente
é que Como Já vimos,sendo reconhecido. 11 veram
grande que
não só esse ritmo (Caetano,divulgaram nacIonaI mente G I I ,

Moreira) como gêneroGa I , Mo raes souberam criar
o frevo no trio elétrico (Dodô e Osmar)musical utIIIzando

de comunicação (Jornais e TV)os meios de massae que
Importância do Carnavalperceberam e reforçaram a baiano,

dando ênfase rItmo, um
apelo à participação efetiva num grande evento de massa.
E, logo explode CrnavaIseguida, de 01Inda,em o

como Já vimos,consequência desse a

os "cafagestes"

um novo

como a

Importância nesse processo os artistas baianos

processo e somando-se,

ele vem

a nova maneira de brincar,

Como o Quarto e a

ao novo
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favorável conjuntura artística e política dessa cidade.

I V

gerais foram traçados o contexto ma Is amploEm linhas
Insere o Carnaval

VeJ amos, seguir.- Como se organiza o Carnaval o I I ndense?a

A cada inicia.ano que se
Janeiro, a cidade de Ollnda começa

torno do Carnaval.
sntre os carnavalescos;

os organismos agitam para equipar a cidade de
começam as negociações quanto aos ImpassesI nfra-estrutura;

última púbIIcosurgidos de hora entre podero e os
famíI lasdirigentes carnavalescos; se organizam para a

confecção das fantasI as; organIzam receberse para
a Iugá-1 asfamlI lares em suas casas ou para para os

turistas; as agremiações Iniciam osorquestras ensaiam;as
desfiles pré-carnavalescos, sãomuitos bailes real Izados

das agremiações ou nos clubes para a captação denas sedes
arrecadação sãooutras formas de derecursos; recursos

prática, comercla IIzaçãopostas em de camlsetascomo a
agremiações;confecclonadas pelas são passadas nasIIstas

casas dos moradores para estes assinarem contribuíreme
a pouco a decoração vai surgindo,desflies;para os pouco

vão recebendoos bares as ruas vão ficandoma Is pessoas,
A festa continua até a 4a.feira decongestionadas.

referência as Informações contidasTomando como nos
Folhetos distribuídos pela Prefeitura de Ollnda, através da
Fundação Centro dos Sítios Históricosde Preservação de

Quais suas brincadeiras? Quais as diferenças entrelas? Quem 
as organiza? Por que é Importante estudar esse Carnaval?

cinzas, 
quando ainda saem algumas agremiações puxando uma multidão.

sedes de clubes, 
públIcos se

nas casas

em que se

ou nas

e as concepções que o orientam.

logo nos primei r.os dias de 
a "ferver", tudo passa a 

Reuniões sucessivas têm lugargirar em
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da Gerência de Turismo,O IInda e
Carnaval , encontramos
de grupos Clube,
Troça, Bloco, Ma racatu, Escola de Samba,
os Cabocllnhos. Dependendo de certas caracterI st Icas, faz-
se parte de um determinado grupo.

03 apresentame as com as mesmas
caracter ístlcas, possível d I st Ingu í-1 ossendo pela
Inscrição no estandarte. Outro fator distintivo seria o

Troça desfilar nos horários da manhã ou dafato da tarde e
à noite, éregra nãoos Clubes 0IInda tal ma I s

respeitada. No ma l s, ambos d I retorI a,possuem a o
os cordões de alas de desfllantes,estandarte, os destaques

orquestra, formada excIusIvamente por Instrumentos de
percussão e metais, 03
BlatUâ têm famlllar, Integrandoestrutura ma I suma os

um mesmo grupo, desde as crianças até os malseIementos de
painel , conhecido pelovelhos. UtlIIzam deum nome

"CarteI", invés do têm cordões,estandarte e 03ao 0 3
destaques, d IretorI a orquestra, formadaa e a por

violões,Instrumentos de corda cavaquinhos,pau e
banjo e a percussão com tarol,vI o II nos, pandeiro e surdo

executando o frevo de bloco com letra cantada pelo coral de
desfllantes. os Marasaiuâ, no

representação do desfile da
Sãocorte do Re I do d o I s tipos de Ma racatus:

primeiro é conhecido como0 o
que o compõemOs elementos

são: (queporta-estandarte, baiana principal leva a
boneca), a l a das baianas, rei rainha. Avassalos, e
orquestra é caixas e ganguésomente de percussão - bombos,

as músicas contêm letras. 0 Baque Solto é conhecidoe
"Maracatu Rural". "mestre" é0 a figura principal.

No momento do seu canto, orquestraa
InIcIa-se a música,ao refrão,cordão respondepessoal do

Introduzidos pelos escravos 
período da colonização, são uma

Congo.
"Baque Virado e Baque Solto.

como brincadeiras os seguintes tipos 
que compõem as agremiações carnavalescas:

e a

mas em

silencia e quando o

no período que antecede o

Urso ou a Laursa e

como o

"Maracatu Africano" ou "Nação".

executando o ritmo do frevo de rua.
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A orquestra é formada por"loa", e tem a dança.chamada de
percussão a Asalguns metaisInstrumentos de sopro.

são feI tas f I tasdos partIclpantesfantasias com
Estão no ritmo,chocalhos dependurados.mu 111coIorI das e

na formação, e s 11 I o do cantono
este Maracatu e o do Baque Virado. Ambasdiferenças entre

contêm o porta-estandarte, alas. Sendoestandarte, aso
são formadas por caboclos dealas do Baque Solto

SâfflJlâ do Carnaval de

só que são multo menosRio de Janeiro, Iuxuosas por serem
ma Is pobres - e o número de participantes é multo menor, no
máximo 300 (diferentemente dosdesfllantes. Sabe-se que

Troças e Blocos que têm sua música e estaCIubes, se repete
anos) as Samba compõem para cada anotodos os Escolas de

uma música para A bateria é formada porlIustrar o enredo.
Instrumentos de tambor Ins, surdo,caixa,

cuíca, a l émreboIado, etc. No desfIIe, da
bater la, partIclpam o porta-bandeira, o mestre-sala, a ala
Show, grupo de puxador de samba. Ao o
brincadeira do Una ou da LâUIââ está ligada a uma tradição

século XX. éclrcense, do começo do formada, em geral,
épelo urso, pelo caçador e pelo domador. A orquestra

percussão,formada Intrumentos depor quase
acompanhada por um acordeon executando melodias que
cantadas pelos desfllantes. os GaWLLLJlilflâ que
representam a desfilam vestidos a
caráter, seja, pI umas de ornamentandoou com aves os

também,as tangas e as pulseiras. Trazem, colarescocares,
A dança é ritmada aode dentes de animais,

som do movimento das da orquestra,arcos e
pífanos, ganzáformada por e gaita de taboca. A dança

simula movimentos de ataque de defesa, baI ladoe num
saltos e batidas de pés sobre o chão.repetitivo de Cabe,

ImportâncI aainda, apontar aqui crescentea que vem

percussão 
frigideira,

sempre
são

Por último, 
reminiscência Indígena,

que as 
lança, não têm as baianas, nem os vassalos. As

◦ linda têm as característIcas das do

e no tipo de fantasia as

flexas nos

baianas e

arcos e flexas.
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produção deadquirindo a enormes BQngÇ.QS no Carnaval da
0 l I nda.

Até recentemente, bonecos ou calungas (como muitosos
origem atrelads à criação de umaos denominam) tinham sua

agremiação carnavalesca. Constituindo-se como uma alegoria
esses bonecosde cabeça, representam o papel central; em

"Clube deagremlações.torne deles se organizam o
MistoAlegoria Homem da que começou na

1932,categoria de troça, deu origem a esse processo;em
a"fazer companhI a TroçaI hepara em
L I za"Carnavalesca Mista a Mulher dea

artístico (MELO,é conhecida 1982) .OIlnda, no melocomo
Em 1976, em 1979, a

1980InfantII John em o
"Clube de Alegoria Misto o Filho do Homem da Meia-Noite”...
A partir daí não param ma Is de "nascer” bonecos.

àsn ã o restrlngem ma I sHoje, b o n e c o s03 se
também suas apresentações ao público nãoagremiações, como

per í odorestrlngem carnaval. Adose ao
1985,P rIncIpaI mente, de

decorrência da partidos polí11cos. Durante ademanda dos
bonecos (caricaturas dos candidatos)campanha eleitoral , os

participam de comícios e de multas comemorações de rua. NO
carnaval muitos deles aparecem disfarçados e transformados

váriostêmem outras Ma Is ainda, surgi dopersonagens.
bonecos "Independentes", não estãoou seja, aqueles que

ou partido político,quaI quer agremlaçãovlncuIados a mas
sim ao poder de decisão de pequenos grupos que se organizam

produção seguida, t o r n o datorno dessaem e, em em
correndo atrás das pessoas oubr I ncadeIra do boneco

particI par daIntroduzIndo no melo das pessoasse para
agremiação. nãoEle temdança, seguindo outra

Dançando frevonenhuma delas.compromlsso o nocom

surge a "Troça Mista Menino da Tarde";
Travo I ta";

aparece, 
do Dia",

1987, 
"Mona

"Troça Carnavalesca

partir, 
cresce o número desses bonecos em

uma e

na rua,

AssIm,
Me Ia-Nolte" ,
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uma adesão, maior, decada vezcarnavaI contando come
estão grandespresentesparticipantes, bonecos nosos

0 Homem da Meia-Noite e a Mulheracontecimentos da cidade.
são os ma I s d Iferentesma Is solicitadosdo Dia para os

tipos de eventos em Ollnda.

Paralelamente ao
da multiplicação de pequenas
da explosão de gente vindo de fora brincar nesse carnaval,
corresponde também a mu 111pII cação desses pequenos grupos

Gera I mente,organizam em torno de bonecos.que se esses
grupos sõo formados por ollndenses envolvendo, Inclusive,
garotos participar do carnaval enquantoqueremque

produção têmnãocarnavalescos, dessana mas

a produção desses bonecosPara os artIstas de Ollnda,
está Inserida na cultura popular, na habilidade artesanal
do povo, mostra com tanta força nas esculturas deque se
bonecos e bichos que compõem o mamulengo, nas esculturas de
barro, de pano, etc., que fazem parte do acervo

população a IegorI ase, nas que sempre
a íestIveram presentes carnaval , destacando-seno as

alegorias de cabeça, especlfIcamente, os grandes bonecos.

essa produção de "bonecosNa medida em que, em OH nda,
carnavalescos expandiu tomou conta dose e
passou a

também JácarnavaI da cidade de Ollnda,mas que
expansão não restrIngIu, vimos,se como ao
carnavalesco.

são catalogadas pela PrefeituraNo Carnaval de 1986,

de madeira, 
artístlco dessa

processo de crescimento do carnaval, 
agremiações de classe média,

sua 
período

festa, 
condições de organizar uma agremiação.

cenário, 
das característ Icas não só doconstituir-se numa
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de Ollnda 106 agremiações, com Indicações de horário, local
de saída (bloco, etc.).e categoria clube, troça, De

essa relação desfilam,acordo com neste ano, 08 clubes, 55
troças, 09 blocos, 05 13 escolas de samba e 09maracatus,

relação estãoOs 02 cabocllnhos queursos. aparecem na
Incluídos na Além dessas categorias,categoria de clube.

ainda, 03 grupos lInha-af ro , 01 grupo figurativoaparecem,
Esses bonecos,e 03 bonecos. somados aos que

Integrados nas troças e nos clubes,
Esses números apesar de nãobonecos no Carnaval de Ollnda.

representarem a totalidade dos grupos que desfilam durante
agremiações ma Iso Carnaval , representam as expressIvas,

quanta a sua Importância no contexto carnavalesco.

V

A história expressãodo Carnaval de Ollnda tem sua
Através delassuas agremiações.organização de

famíliasencontramos tradicionais recentesas e as
artesãos,o IIndenses, artIstas,encontramos os os os

Irmãos rei IgIosos,composlto res, encontramos os encontramos
os políticos. Elas são expressão de uma forte e duradoura

início do nossoque tem seu marco no
I nformações h l stórlade sobre esta

encontra-se na obra de José Ataíde (MELO, 1982), quando ele
agremiações no períodocataloga 82 1900entre 1981 .e

Essas agremiações d IstrI buem-se em 10 clubes, 39 troças, 15
escolas de 2samba, maracatus 8e pequenos

grupos.

relação entre essas Informações comEstabelecendo uma
pode-se extrair alguns aspectos que serãoaquelas de 1988,

no
Trata-se aqui de nomeá-los.desenvolvimento da pesquisa.

aparecem 
perfazem o número de 18

organização popular 
século. Uma série

úteis para uma análise a ser aprofundada posterI ormente,

maior na

blocos, 8
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ma I slugar, evIdencla-se,Em primeiro auma vez,
ritmo do frevo em relação a outrospredominância do r1tmos,

blocos têm nesseos cIubes, as troças e osconsiderando que
existência er a z ão básica esses tipos dede sua

se vê, têm oagremiações. maior peso no Carnaval decomo
01Inda.

é oOutro aspecto, crescimento do Carnaval se dando
não somente pelo aumento do número de turistas, como já foi

também, númeroapontado, pelo aumento do demas,
agremiações. Mesmo ponderando sobre a representatIvIdade
dos do I s I evantamentos reaIIzados, universoquanto ao

numérIcas sãoatingido, diferenças e n t r e doisas os
colocação,significativas, permitindo 11 po deesse

Inclusive,endossada, pelos depoimentos de carnavalescos.
Relacionando, portanto,
último <1988) o número deas 106 agremiações,traz, entre

nomes que não constam da relação75 nomes seja,novos, ou
anterior <1900-1981). Quero dizer que multas agremiações,
surgiram após concentração1981 desses novose a grupos
encontram-se nas troças.

Por outro lado, fato desses grupos serem recenteso
não sãosignifica aflrmar InexperI entes foliaque na
o IIndense. DepoI mentos de carnavalescos apontam para a

famíI lastradição organIzaçãodas dessa cidade dona
é uma tradição queCarnaval. passa de pal para filho.

carnavalescos do Início do século estãoFilhos e netos de
puxando multas das brincadeiras atuals, criando novos

relaçãoSem contar, ainda, 106dasgrupos. que na
agremiações <1988), 31 agremiações Já sãoconstata-se que

relação <1900-1981)conhecidas, aparecendo na primeira e
agremlações, têm ma Isque quase a metade delas, ou seja, 14

A ma I s "Clubeéde 20 brincadeira. antigaanos na o
Lenhadores", e até hoje é presençateve origem em 1907que

os dois registros observa-se que o

rItmo a
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famíliamarcante no Carnaval de 0 l I nda. A mesma que
criaçãoparticipou da brincadeiradessa contlnua nela

vários deatlvamente e seus membros lugar deocupam um
tambémdireção agremiaçõesoutras Importantesem que

surgiram no decorrer de todos esses culminando com aanos,
"John Travolta".cr l ação, 1990, da troça Infantil Estaem

troça é netos de um dos fundadores do "ClubeInvenção dos
Lenhadores"

mencionar que o crescimento do número deé importante
principal mente até aagremiações deve-se também em parte,

Josédécada (como Ata íde 1982),60 afIrmade a
dissidências entre Invéscarnavalescos. As desavenças ao
de prejudicar a festa serviam mu I to desaf I ocomo para
criação brIncade1ras.de Asnovos grupos, novas

letras provocativas dasrivalidades se faziam presentes nas
composições carnavalescas de uma agremiação contra a outra,

temano segredo mantido por quantocada grupo ao e a
d Ivlsão da população quefantasia do desfIIe, tomavana

partido de uma ou de outra agremiação, na dlsputa da melhor
de uma maior animação,orquestra, de de uma

maior adesão ao desfile.

V I

Gostaria, ainda, de situar, brevemente, papel doso
Irmãos rei 1gIosos e dos artistas no carnaval de 01Inda . A
relação entre as agremiações Irmandades Religiosas é
multo estreita longa data. Hoje,vem de apesar da perdae
de força e de poder dessas Irmandades em 01lnda, ainda

váriosencontram-se d IrI gentes carnavalescos,
agremiações ma Is que sãoprincipal mente das tradicionais,

também dirigentes de São os mesmos dirigentes,Irmandades.
é o é a mesma banda de música de desfile deroteIro,mesmo

e as

um melhor som,
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procissõesagremiações carnavalescas Irmandadese de de
Rei IgIosas.

de 0IInda
notar na decoração das ruas da Cidadese fazsua presença

confecçãoAlta, hoje frequente, dos grandesmenos na
na confecção de adereços,bonecos que desfilam no Carnaval,

agremiações. Estãode fantasiasalegorias, de das
Incluídos nesta artistas não só qs artistascategoria de
plásticos como os artesãos.

VI I

Gostaria de uma questão de
etnóIogo JúlioInteresse para o meu tema, remetendo-me ao

(BAROJA, 1379) . Na análise sobre os CarnavaisCaro Baroja
Ibéricos, inicia o primeiro capítulo de sua obraesse autor

afirmação que é umao Carnaval festa antiga,com a que
Início do nosso sécuI o,agonizar a partir docomeçou a e

está morto. 0 Carnaval não pode sobreviverque atualmente
com a racionalidade da sociedade moderna. Cone Iulndo, este
autor coloca o Carnaval atual como um pobre divertimento de
burgueses, partir do norma IIzaçãode daa processo

reguIamentaçãosociedade, da Inclusivede tudo, das
d Istrações.

às questões sãoComo fugir baseadasque nesse
fatalismo que Baroja descreve, não encontraonde o carnaval
um lugar alternativo que possa conviver na multiplicidade
de um mesmo sistema,

Não pretendo demonstrar que o contexto carnavalesco de
porque éOIInda exIste fechado, restrito, tradicional Ista

Já constatamos sua Importância no 
Com relação ao Carnaval

Quanto aos artl.stas, 
"Movimento da Ribeira".

no caso a sociedade moderna?

uma vez,explicitar, ma Is
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está "su b-reglonalIsta. Ou II gadoou porque ao
Bras I I . Ao tempomesmo que seus

organizadores defendem uma Identidade orquestra na
invés do trio elétrico, Invés decarnaval participação ao
espetáculo, Invéspopular ao e I 111stacarnavaI de a
manutanção desta Identidade traz em sl

éNãouniversal .
é somentee não pela beleza da cidade. Acho,cada ano

carnaval de 01 I nda porqueportanto, Importante estudar o
é possívelele é lugarum exempI o de que paraum um

não confinado nem Industrializado.carnaval de massa,

também,Não pretendo, estudar orIgem dessenem a
conslderá-lo I nversãocarnaval, como uma umanem ou

É Importante anallsá-loreprodução da realidade social.
01Inda. Abordar esseatualmente emta l como

aparece hoje, como ruptura com o carnaval ma I scarnaval que
que não se submete ao padrãotradicional, Interior,do e,
Isso mesmodo carnaval de massa grandee por

situar como é possível acontecer umquestão éatrativo. A
não a realidade social - os padrõescarnavaI lnverteque

não sendo ele totalmentedominantes do carnaval brasileiro,
tradicional tempo, conhecendo grandee, ao mesmo um

forte atração que exerce.crescimento pela

VIII

análise é o tipo de mundo carnavalesco que0 objeto de
é formado de relações entre os protagonistas dopela teia

públIco,as agremiações, a Prefeitura,carnaval o as
famílias, Interior de cada protagonIstaartistasos
do carnaval.

Trata-se da análise de discurso, do ponto de vista das
poder públIcorepresentações dos dasprotagonistas do e

exerce um

rua ao

e I e ocorre

à-toa que o número de turistas cresce a

e no

o sentido coletivo e

desenvolvimento" do
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é . que elesagremiações. verificarTrata-se de como
Que representaçõesoutros.s Irepresentam a mesmo

têm fune Ionamento dododelesCarnaval ,do emesmo
carnava I .

relações protagonlstas estabeIecemEssas entre 03
hierarquias, subordinações s ã oldentIdades, conflltos, e

que éelas que mundo carnavalesco,criam o diferente do
Como se constituimundo cotldlano. esse mundo do carnaval

que éde 0Ilnda, d I st Into carnaval RecIfedo de dosa
outros carnavais?

anáII seTrata-se da do fune Ionamento concreto do
carnaval enquanto Para estudá-loInstitucional.processo

basear na concepção de análise deenquanto processo
Instituições desenvoIvI da GuIIhon Albuquerquepor
(ALBUQUERQUE, 1980)1978 considera objetoe que um

estáinstitucional , constI tu Ição,deque em processo
através das relações o público,entre a

da análise decllentela, etc. Esta
discurso. Devo, sãocons I derar quais as
categorias que os diversos atores utilizam para
perceber a s I seu papel, perceber demaIsmesmos, os e

de ação.perceber o seu objeto Trata-se de estudar a
organização do Instituição que tem o seucarnaval
próprio objeto que é o carnaval e

agremlaçõesprotagonistas das carnavaIescas do podere
públl co.

Duas grandes hipóteses orientam a análise do material.

hlpótese: não é nem a total1 a. 0 I nversãacarnaval
pura reprodução da realldade socI a I . Ele forma umanem a

que éoutra realidade, real Idade carnavalesca, que tema
aspectos que reproduzem a sociedade e tem aspectos que a

portanto, 
discursivas

diversos atores, 
análise é feita através

vou me

os seus atores que são os
como uma

e aos
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Não seInvertem. trata de acabar com as hierarquias, mas
são diferentes; não se trata deas hierarquias Inverter os

e sãovalores, Não é umavalores ex lstem diferentes.03
mas são regras de folia.

h I pótese: de Ollnda está numa situação2a. 0 Carnaval
de crise que decorre não de uma contradição entre o caráter

e o caráter de espetáculo,de festa
exacerbação do caráter da festa. 0 crescimento do carnaval
de Ollnda,

de participação popular, etc. .de produz um
afIuxo de turistas, produz aumento do custo daum
organização do carnaval e exige a Introdução do mercado. A

das agremiações carnavalescasdificuldade da Prefeitura e
Introdução de estáem lidar mercado Carnavalcom a no

d ramátI ca,uma situação Individualização dolevando a de
carnaval de Ollnda.

I X

metodológico adotado é a análise das0 procedimento
categorias constituem discursos dos principaisque os

de Ollnda - o poder públicoprotagonistas do carnavaI
AnáII seagremiações carnavalescas. das categorlas que

à Identidadedlzem respeito dos atores, dos

A pesquisa tem como corte cronológico o perído de 1977
A opção por esse período basela-se nos depoimentosa 1987.

de vários uma sériecarnavalescos que apontam, nessa fase,
compreensão do carnavalde fatos relevantes para ta I como

se dá hoje em Ollnda. Alguns, como Já vimos, têm destaque:
a vitória em Ollnda (1977); a elevação de Ollnda ado MDB
"Cidade Nacional" "Cidade Ecológica"( 1980);Monumento

dada as suas característIcas de espontaneidade,
IIbe rdade,

à percepção 
demais atores e à definição do objeto de sua ação.

brincadeira sem regras,

mas que vem da própria

e as
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"Património Natural HumanIdade(1982); Cultural daee
"< 1982).

é’anáII se partir dereal Izadade discurso,A a
InstItucIona I sdosrepresentantesentrevistas com grupos
documentaçãoo Carnaval de OIInda e deque protagonizam

análI se éd Ispon í veI sobre qual ItatIvaAo tema. e o
um dos aspectos da prática dosd Iscurso é aqui tomado como

é ênfase detrabalhop rotagonIstas. dada campo,ao
técnica de diretivasutIIlzando-se a entrevistas abertas

por considerá-la
Informaçõesmaneira de apreender a rIqueza de sobre as

concepções dos protagonistas a respeite do Carnaval.

Além da realização de entrevistas e do levantamento de
órgãos públ l cosdocumentação nos privados,e recorre-se

também ao à observaçãoestudo da literatura e d I reta do
atécarnaval □linda.de multas participantevezes como

(foi lã), acompanhando processo de preparação,
funcionamento e o contexto Insereem que se
reallza a festa.

São entrevistadas 34 pessoas, ma Is de

abrange Instituições do poder públicoO trabalho de campo
agremiaçõeslocal carnavalescas. Do I ado dase

agremiações, multas poderiam ainda ser contatadas mas, no
momento da foramcampo, seus

Não houvelocalIzados.
as IndI cações Impossível dadaque seria a ordem deo

carnavalescosgrandeza dos I Imite de tempo. Ose o
depoimentos são obtidos dos seguintes protagonistas:

dirigentes não 
também pretensão de esgotar todas

algumas delas 
perfazendo uma média de 90 minutos por entrevista.

o seu o seu

pesquisa de

para os objetivos dessa pesquisa a melhor

uma vez,

e em que se
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foram contatados os
discriminados, perfazendo tota I 12deum

entrevistas:

. Prefeitura Municipal de 0 linda

. Secretaria de Planejamento

. Fundação Centro de Preservação dos Sítios Históricos
de Ollnda
. Setor de História da FCPSHO
. Assessorla de Imprensa da Prefeitura
. Gerêncla de Turlsmo
. Gerência de Cultura

A nível das Agremiações Carnavalescas, são 14 as2)
contatadas e 22 representantes entrevistados:

. Clube Carnavalesco Misto Vassourlnhas

. Troça Carnavalesca Mista Carlrl

. Clube de Alegoria Mista 0 Homem da Meia-Noite
QuatroCarnavaIesca Mista PI tombelra dosTroça

Cantos
. Clube Carnavalesco Misto Elefante
. Troça Carnavalesca Mista Cheguei Agora
. Troça Carnavalesca Ceroula
. Troça Carnavalesca Mista a Mulher do Dia
. Troça Carnavalesca Mista Menino da Tarde
. Grêmlo Lítero Recreativo Cultural Misto Carnavalesco
Eu Acho é Pouco
. Bloco Anárquico Slrl na Lata

(boneca). A Nordestlna,
. Bloco Ollnda Quero Cantar
. Cara Melada <tIpo popular)
. Maracatu Piaba de Ouro

1) a nível de Poder Público Local, 
órgãos abaixo
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X

A tese está dividida em duas partes:
Q_GamâXâl_ da_Gada_utn,a E£lmal£a_ Eaila, Intitulada

trata da análise dascapítulos. Essa partecompreende dois
representações dos Tratacarnaval. daprotagonIstas do

definição dopercepção de carnaval ollndense ecada um na
é uma anáI I sena definição do lugar que cada um ocupa.

discursiva. def l n I da Jogo de poder, v l sacomo um que
que éestabelecer o ma Is Importante nesse carnaval ; quem

GâfilXUla__i,faz o carnaval ; comanda. 0 fazquem essa
percepção,partir da dos pontos de vista, dos

e
a análisefaz

a sumida_ EaiXa, Intitulada
também compreende d o I s Essa parte trata da
anállse do fune Ionamenta do carnaval partir doa

relações queestabelecimento da tela de forma o mundo do
da análise de como se dão as relaçõescarnavalesco. Trata

entre os protagonistas do carnaval InterIocutoresseuse
agremlações pú bIleo,peder a r11stas,

e turIstas Interlor de cadae no
É uma análise da percepção dos protagonistasprotagonlsta.

do carnaval sobre as as
hlerarqulas e

essa análise dos
£â£IiaJLal£â££a■ análI sefaz dase o a

onde se encontra uma descriçãosegunda parte
ma Is densa do funcionamento do carnaval ,

fazem da festa. Desenvolvoque os
da Introdução do mercado no

de 01lnda .carnaval

próprios protagonistas 
também nesse capítulo a questão

carnavalescas, 
famílias oIlndenses

a partir das representações 
dos protagonistas do Eala£_EáXll£â•

Gaiââialaâaaa (dirigentes das Agremiações Carnavalescas); 
o GaallUla_ 11,

Identidades, as oposições, as 
os conflitos que tornam essa festa possível. 

0 Gaalíttlfl_ 111, faz

análise a

a partir da visão

das representações
Gâfillala__ 1M

representações do Eal££_£áillaa. 
é nessa

fl_Gâ£âaxai_ laa_ flaiiaa,
capítulos.
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Gflâilllâãa confronta algumas concepçõesFI na I mente, a
teóricas a respeito do carnavaI dialoga um pouco com ae
análise desenvolvida por mim no decorrer desse trabalho.



PRIMEIRA PARTE

O CARNAVAL DE
CADA UM
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CAPÍTULO I

O DISCURSO 00 CARNAVALESCO

Este capítulo próximo anáI1 setratam dasdae o
representações protagonIstas Qua Idos do carnaval. a

na definição da carnavalpercepção de o I I n d e n s e ecada um
definição do lugar que cada protagonista ocupa. Trata-sena

análise d I seus Iva, também,compreendI da,aqui ma Is de uma
como Jogo de poder:

mals Importante; quem faz carnaval ;0 quem
é o carnavalEnfim, de Ollnda a partir doscomanda. o que

vista seus protagonistaspontos de de
agremi ações (os carnavalescos) agentes do podere os
púbI Ico.

Eâ£X±£i£â£ãaJ._Í£âll£lâu._H£líl£âJl£i£â_fi_l£âJlâl!ia 30 0 as

grandes categorias que se destacam na definição do que seja

de Ollnda. Essas categorias aparecemo carnaval
representadas de diversas formas na caracterização do

feita pelos dirigentes das agremiações ollndenses.carnava I

I

da_Êa£Íl£l£a£lâ fundamenta em vários níveisA questão
a razão força do carnaval. Em primeiro lugar, para ose a

é umparticipação nãoagremiações, a fatodirigentes de
tampouco um fato político, como é tão enfatizadonovo, nem

o que se
coloca como

os dirigentes das

poder de definir o carnaval;
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públIco. éNãoprotagonI atas do f a t opelos poder um
posterior à acão daexterlor ao carnaval , Prefeitura.nem

agremlações,Para representantes das aspectoos o
participativo do carnaval 0 l-l nda vem de longa data,de

da definiçãosendo um eI emento constitutivo dessemesma
carnava I , definiu assim foram os carnavalescos quee quem o
vêm desde o Início de século cr I ando as agremiações.

Dos vinte dois dirigentes entrevistados, nenhume
públIcodeles coloca poder autoria do carnavalno a

participação e três deles afirmam categoricamente qua não
a administração Germano Coelho (1) responsávelf o I por esse

11 po de carnaval . Colocam passarei a teveque a uma
existência efémera, de apenas um carnaval , 1970,em na
gestão do Interventor Eudes Costa e que deixou de existir
pela confusão agremlaçõesque houve entre duasas que

Elefante e PI tombe Ira.concorreram,

não
no

eleito Prefeito de 0IInda, pelo MDB,1 Germano Coelho foi 
em 1977.

de 
bote 
va I

cá
ter

"Tem multas 
a amizade 
carnavaI ... o 
Costa, cismou 
Julgar quem 
de quinze 
coincidência 
ganhou. Ah, 
aqui em 
desistiram, 
passarela....

Mesmo Já 
Germano disseram.- 
o melhor que o 
existir comissão

tempo de antes 
quem quiser que 
outro mas não

J ulgadora . Se existir

famílias que perderam 
de outras por causa do 
Interventor, finado Eudes 

de fazer uma passarela e 
seria o maior...um negócio 

anos atrás... Por
Pltombelra foi quem

isso deu multa confusão 
0IInda... Então de lá para 

01 I nda não pode
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Agremiação

nãoA passarela pode existir 0Ilnda duasem por
razfles, basIcamente. Pe I a acirrada rival Idade entre as
agremiações carnavalescas Pltombe Ira Elefante. Ee quase

José de Ataíde (2),todos os entrevistados, prIncIpaImente
uma característlca a criaçãoapontam como desse carnaval

das agremiações partir de dissidências. De um modo gerala
agremiações do Carnavalas grandes de Ollnda surgiram como

dissidentes uma das outras.

Mas é manutenção de certos aspectosprincipal mente a
faz Dl IndacarnavaI ainda sejaque com que o em

participativo. Po r carnaval desenrolaque se na
cidade, entre d o s carnavalescos, entreas casas os

IndI retamente estão envolvidosmoradores que dlreta ou com
0 espaço físico e culturala preparação da brincadeira. de

certa mane Ira determina o tipo de carnaval.

Vários depoimentos apontam para do Carnavala queda
reclfense a partir do momento grande parte daem que
população foi expulsa do centro de Recife, para transformá-

e burocrático,lo num centro comercial quando foram abertas
destruídosgrandes avenidas, sendo bares e casas

livro

morte.
(dirigente

Aí, ninguém sabe quem 
da

vai haver 
ganhou. . ."
"Ce roula")

2 José Ataíde de 
1990-1931 OlInda,

Mello enfatiza este aspecto em seu 
Carnaval e Povo (1992)

ser um
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residenciais, tradicionais pontos de encontros dee
Isso também contribuiu a Introduçãovivência cultural. Para

o númeroe da cada vez maior dedo desfile passarela ,

sobrepondo-se ao frevo.(3)Escolas de Samba

Mesmo sem passarela,
longo das estreitas ruas da cldade-alta:

todas as Janelas e portas abertas e todos
Indo atrás das agremiações que ma Isaplaudindo, olhando e

lhes agradam. Todos os moradores têm preferência por
muitos têmoutra e familiares engajados nelas,

partir de uma tradição que vem de pal para filho.

éOutro enfatIzadoaspecto pelos dirigentes a
importância do caracterIzação animaçãofrevo da dona

também fundamentalcarnava I , sendo a orquestra no melo do
não é o únicoEle r l tmo do Carnaval depo vo, na rua.

até01Inda, sendo vaIor I zada d IversIdade dea

carnavaI 
afIrma 

ela surgiu 
de Samba

seu caráter de antifesta caótica das 
num empreendimento rotlnizado

que o 
passarela, 

e

do Rio de 
que " a

em deporrêncI a
da Mangueira é um lugar onde o Carnaval 

de antifesta caótica das ruas para
e administrado

3 Ao analisar o 
J u I I a Goldwaser 
Carnaval: 
A Escola 
perde o 
transformar-se 
burocraticamente.”

Janeiro, a autora Maria 
Escola é um substrato do 
e para sua organização.

0 Carnaval 
daqui. Um 

foi 
RecIfe , e ode 
participação total 
< ex-dIrI gente da 
Mela No I te" )

de RecIfe era melhor 
tempo depois, com a 

que acabou o carnaval de 
Olinda é participação, 

e o de Recife não.” 
Agremiação "Homem da

se dá em Olinda ao

às vezes a
uma ou

as casas cheias,

o desfile das agremiações sempre
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"brincadeiras" escolas de samba, maracatus, cabocIInhos
dúvida, frevo é01Inda, mestra doem o

Carnaval . De acordo com os carnavalescos, o frevo de rua
música écarnaval participativo porque sua

Irresistível para a dança, sendo multo difícil alguém ficar
de fora, apenas contemplando,

0 frevo faz com que todos dancem, menos
entusIastas, convertendo-se, Isso, dançapor em
"muItltudlnárla." Essa definição diz respeito ao frevo-de

feito unicamente para dançar, dispensando letrar ua, e
Não podemos deixar de citar a Marchacoreografia ordenada.

Número Um séculodo Vassour I nhas, surgida final dono
frevo hoje só é tocado naspassado. Esse ruas ma Is I argas,

espaço para se dar evasão à emoção,onde haja embriaguez e
provoca.- Mesmo quem não sabe dançar,loucura que e I e

Vassourlnhas metamorfose Ia-se num eloquente dançarino.

observado4 Isto 
Oscanoa de 
como " dança de

roupa 
fazia

também foi 
Cárdenas(CÁRQENAS 

multidão ", 
dança contaglante, 

o 
frevo,

a roupa 
tem essa 

porque 
a

social. Conclui 
considerado como 
Inicia a execução de um frevo, 
de espectadores. Todos se 
acordes da fanfarra."

amola

com o

"A característlca 
Pernambuco, eu não diria 
só, é 
o passo aqui é 
em exibir 
pular...Ninguém 
exibir a 
vaidade você

mas sem

determina um

pela autora peruana Carmela 
1981 ).O frevo é classificado 
definindo como aspecto sua 

comunicabIIidade de dança contaglante, alegre, coletiva, 
afirmando que " o espectador poderia ser 
participante do frevo, porque quando se 

reduz-se ao mínimo o número 
integram na dança, escutando os

do Carnaval de 
eu não diria nem de Ollnda 

a marcação do passo. Eu acho que 
primordia I...nem tanto 

mas de 
vaidade de 
se tivesse 

passarela aqui.

sem entrar na fo II a.(4)

Inclusive os
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Além desse tipo de frevo, há também em 0 1 In da o frevo-
o frevo-canção.No frevo-de-bloco,de-bloco e sua orquestra

é de "pau e corda" (violões, flautas, v I o Ilnos, banjos,
etc), o frevo-canção são marchlnhasbandollns, cavaquinhos,

com uma parte Introdutória e outra cantada,
melódica.orquestra 0 f revo-de-rua possui verdade Iras

músicadebandas formadas requInta, clarinetes,com
saxafones, tenores, trombones, trombetas, tubas,
bombardlno, ca Ixa-cIara, pandeiro, reco-reco
e ganzá. a orquestra no chão garantem o0 frevo e carnaval

àpartIcIpatIvo medida que convida todos dança,na uma
ImprovIsaçães,dança contaglante e cheia de num espaço

rua). Nesse
não há, portanto,sentido, lugar para a passarela.

Enquanto o carioca estáapelo maior do Carnaval na
contempI ação, espetáculo, grandiosidadeno na e
monumentaI idade das a IegorI as, beleza esculturalna e
sensual dos figurantes, é0IInda apelo maiorem o a
participação, é a multidão desordenada nas ruas da cldade-

é clima orgíaco da mistura da bebida,festa, o
da multiplicidade de sons musicais vindo de todos os lados,
e da dança I n I nterrupta

Então o único fator Importante, eu acho 
que o produto báslcq daqui, da cor do 
carnaval é unicamente o passo. 0 frevo 
e depois, logicamente, o passo. 0 passo 
é a marcação que o passista faz e o 
frevo é o conjunto musical, é a 
música." (flgurlnlsta • da Agremiação 
"Pitombelra dos Quatro Cantos")

livre onde todos se encontram no mesmo nívelína

caixa escura,

tocadas por uma

da alegria,

dos vários ritmos que vão desde o

can%25c3%25a7%25c3%25a3o.No
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atéá o frevo mals rasgado domarchlnha de bloco,samba,
"Vassor I nhas", enlouquecendo todo o mundo. <5 )

opõemOs carnavalescos passarelaparecem a e as
de 0IInda .alegorias ao carnaval

de

a
é um

suas

assim

assistir 
empate o 
não

de 
festa 
moeda,

fui 
sou

5 
festas, 
apoIí nea-no 
Caso fosse 
visão e 
Os dois 
dois lados de 
possIbII Idades.

Não deixa de ser Interessante considerar 
cada uma levando 

caso o Rio de 
poss í veI J untar 

uma exper I ênc I a 
lados dessa 

lados de uma

quer 
d e v e 
para 

evita 
fantasI a

fez 
povo 

levar 
povo.... 0 

estava

com o
Acho
I sso

de ser
uma

o Rio

que há de melhor, 
que 

o 
se

”é esse o motivo -do Carnaval 
Pernambuco ser o melhor 
mundo. Porque o Carnaval 
PrlncIpaImente o de Ollnda, 
Clube sal com a orquestra pelo melo 
rua e o povo brincando.Lá no Rio 
Carnaval de passarela." (dirigente 
Agremiação "0 Menino da Tarde")

a passarela mas 
passando, com o povo, 
fazer um estudo sobre 

porque o 
o clube 
ver...se 

o melhor 
estudo 

com uma

". . . Já 
hoje não 
passarei a.. . ho J e 
querem ver 
que se

de 
da Brasil, do 

de Pernambuco, 
é amplo. 0 

da 
é 

da

essas duas 
ao extremo suas qualidades 

Janelro-ou dionlsíaca-01lnda. 
as duas, Isso sugeriria uma 
plenitude do que é o Carnaval, 

d o Rio e de Ollnda - como os 
representam assim duas

passarei a, 
ma I s a 

pessoas 
então 

se cobre um 
para aquele povo 
desfile. Agora, 

acompanhar o 
se 

povo está parado é 
desf I I e 

a beleza do 
é aquela multidão também 

participando, não é? E abre a passarela 
sem arquI bancada; 
povo também 
que se devia 
para saber o 
carnavalesco 
desfliar para 
estudar como 
esse 
fa Ihas...Eu

contra a 
contra 

milhares 
os desflies de clubes, 

faça uma passarela, 
Ingresso determinado 
que quer assistir ao 
não me empate o povo de 
Clube, não empate, porque 
orquestra toca e o 
uma parada militar, não 
carnavalesco. . .porque 
Carnaval é aquela
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e,

O terceiro aspecto relacionado ao tema da participação
é que de OIInda é popular,o Carnaval

população ma Is pobre defazem presentes, prIncIpaI mente a
0IInda .

I dé l a "todos" estáAo lado dessa partIcIpam,que
à participaçãopresente fato do direito dao e

p o s sIbII Idade concreta permlte enga j amentoque o na
Não teór I cossãobrIncadeIra. pressupostosapenas ou

6 Outros

do
se 
dos

de 
um 
se

o carnaval 
de orquestra, 

um Carnaval

caracterlzam a oposição entre 
de Ollnda:"O 
um Carnaval 

todos 
do

o frevo.
não 

Agremiação "Homem da Mela

0 I I nda é 
Carnaval 
d I vertem, 
"PI tombe Ira 
f revo”(d IrI gente 

vocês 
vocês 

"E 
orquestra no chão, 

que o Carnaval 
de trio Elétrico, 

que é. 
Isso

"GarnavaI 
tocar para 
"Vassourlnhas" ); 
daqui com 
por Isso 
Carnaval
sabe o que é. Você vem para Pernambuco e vê um frevo 
rasgado. Isso que é o CarnavaI."(d IrI gente da Agremiação "0 
MenI no da Tarde" )

multo bonita 
visse, não 
pouca gente 
que o povo 
(d IrI gente 
"VassourInhas" )

é o
Noite);

orquestra 
Agremlação 
os clubescoisa, você

que é o mals importante...é 
tem que ser partIclpação...Não é um 

tocando umas músicas que ninguém 
para Pernambuco e vê um

é somente uma 
é carnavaI . "

todas as classes se

depoimentos também 
passarela e alegorias e 

um Carnaval 
passo, um Carnaval da folia, 

distraem..."(dirigente 
Quatro Cantos”); "A 

da Agremiação "Homem 
têm que dar espaço para 

dançarem..."(dlrlgente 
tem outra 

o

Carnaval 
do povo, 
brincam, 
Agremlação 

brincadeira 
da Mela 

essa 
da 
vê

"0 frevo, o carnavalesco participa 
na alegoria, não. é uma coisa 

monótona, é um desfile, vai passando o 
negócio. Ninguém dança, ninguém brinca, 
ninguém dança 
apresentação, 
(dirigente da 
Nolte")(8)

e eu queria que o povo 
fazia nem questão que fosse 
acompanhando o Clube, mas 

visse o trabalho nosso." 
da Agremiação
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princípios democ rátIcos I dé I aorIentam deque a
partIcIpação; Carnaval 01Indadeno se exerce a
participação porque condições foram criadas.de fato Eas
essas condições também permanecem porque existe a vontade;
vontade de animar, vontade de brincar, vontade de produzir
o carnaval. Nesse sentido, todos se encontram no mesmo
nível participar, évontade de ladonessa por

preocupaçãoda crescimento vertiginoso dessecom o
"desflle" agremiações nasCarnaval, comprometendo daso

multidão,entre encontra-se, maioria dasruas, a na
a compreensãodirigentes entrevistados, Justificativa

dessa explosõo pelo desejo da participação,da necessidade
Inclusive dos turistas.

é multidão0 probIema crescimentoque a o
vertiginoso do carnaval -» tem impedido o desfile pelas ruas

fantasias têmIsso, pouco a pouco desaparecidoe, com as
flgurInIstas dos clubes aindaapesar dos teimarem em se

fantasiar. Outro probIema dodecor rente crescimento do
númerotem sido, lado, reduzido decarnaval de um o

de agremiaçõesa quantidadeorquestras para por outroe,
músicos tocaremlado, Impossibilidade dos me I o danoa

multidão por falta de espaço.

são categóricos que nãoOs carnavalescos ao afIrmar
caracteríticas básicasmãopretendem abrir das desse

carnaval participativo todos brIncam o frevo,onde no melo
cidade ereglda emda orquestra, nas estreitas ruas dessa

e a

Isso que ao
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património histórico da humanidade,
ma I s difícilcada dia ouvir orquestrase tornando a e

do cortejo ou quandodançar para
os músicos param de tocar com medu de serem machucados pela
multidão que os comprime.

édimensão 01In d acoletiva Carnaval deEssa do
estãopopulação IntelramenteCidadeImpressionante. e

é dimensão queem torno da brincadeira.Integradas essa
mágicoproporciona todo ritual envolvequeo

também na Essade fora. grande
mobilização popular, concentrada,que dura quase uma semana

que n ão sonho defunciona como um sonho acabou. Um uma
democ rátI ca ,sociedade aberta, humana.

"Brinca aleijado, brincando, bom o da Agremiação

trabalho, IntegraI dentro da

rico, mundo.Está Aí se torna

"Na hora se mistura o participação comunIdade (dirigente Agora")

o preto, o branco, o rico, o cara cl asse médI a, CarnavaI . ..peI a evolução foi ficando

brincadeira os que vêem

criativa e

fascina e

pobre, brinca brinca todo é uma coisa só.Carnaval de Ollnda." (dirigente "0 Menina da Tarde")

quem se encontra no final

da folia se mistura tudo; o prazer de doAgremlação

mas reconhecem que está

e a toda a Carnaval." "Cheguei

"Brincao pobre, o cara classe média, todos brincam 9 CarnavaI...peI a evolução do tempo o Carnaval foi se arregimentando, o Carnaval foi ficando melhor, o Carnaval foi se engrandecendo. E Ollnda teve a primazia de ter um Carnaval
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os

I I

presente na definição do carnaval é aOutra categoria
ixamfo. A questão da tradição manlfesta-se quando se
recorre à análise comparativa entre o passado e o presente
do Carnaval 01Indade ou quando
com o do RI o de Janeiro, da Bahia ou de Recife.

Apesar de quase todos os entrevistados defenderem a
tradição familiar, a produção artesanal, a preservação das
agremiações, chã ofrevo, da orquestrado no como
característlcas fundamentais ser mantidas,que devem elas

de um contexto ma Is amplo que a simples defesafazem parte

(dirigente 
dos Quatros

Carnaval que 
carnavalescos." 

"PI tombe Ira

ma I s 
estou 
minha 
"Mas 
cara

um
é um

se
"Hoje, 
o povo 
é um

"Eu

em 0IInda é 
o Carnaval, 
dá para todos

dias com 
descaiço,

do 
dele, 

troça..." (dirigente 
tudo é 

a

tem a 
e bota essa 
roupa. . .você 
bI usa...NInguêm está 
Agremiação "Pitombeira 
gosto dentro do Carnaval 
participando dele, quando

da Agremiação
válido (o crescimento do carnaval), 

quer brincar 
o carnaval

passa 
sair de pé no 

ligando essas 
dos Quatro Cantos");

de 0IInda é 
estou na frente

acho que 
quer brIncar , 
estou gostando, 
(dirigente da 
multidão embeIeza . . . o 

não está 
vestido, 

a vontade, 
camisa 

0

excepclonal, um
arregimentou todos

da Agremiação
Cantos") (7)

7 Outros depoimentos: "Hoje, atualmente, 
Carnaval do povo... é o povo que brinca 
carnaval participação, é um carnaval que 
d IvertIrem..."Você tem o direito de brincar aqui. Aqui você 

liberdade de brincar. Por que? Porque se você compra 
roupa, você passa dois dias com essa 

pode sair de pé no chão, descalço, sem 
coisas" (figurlnlsta da 

"0 que eu 
Olinda é quando 

na frente de 
"Cheguei Agora");

o
para mim eu 

ma Is ainda.” 
acho que a 

faz mal, vem para 
dentro de um 
Aqui brincam o 

se 
carnaval à 

" (dirigente

se compara este Carnaval

pessoa quer brincar mesmo e 
acho que o carnaval cresceu 
Agremiação "Ceroula"); 

povo que vem não 
brincar... Já não está gostando de ficar 
clube, todo vestido, todo all, todo pronto. 
Carnaval a vontade. Botam uma bermuda, botam uma camisa, 
não quer camisa botam um colar e brincam o 
vontade. 0 povo está se afastando dos clubes, 
da Agremiação "Olinda Quero Cantar").
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dirigentes dasmaioria dostradicional Ismo. Ade um
agremiações carnavalescas acham melhor o IIndenseo Carnaval

que? 0 grande desafio é Justamente garantir aEatual . por
caracterí st Icas I ncorporandodaquelascontinuidade a

dlreç9otransformação grandecarnavaldesse umaem a
manifestação de massa.

Isto é, tempo que sles defendem a estrutura
famlI lar desse carnaval de que seus filhosa esperança
dêem continuidade à brincadeira, a necessidade de manter as
grandes agremiações antigos carnavalescos elescom seus
enaltecem o crescimento do carnaval apontando como pontos

caráterp o s 111 v o s: rompI mento regional Ista,o com o
fechado, passando conhecido nacionalo carnaval a ser e

ampII ação dimensão participativaInternacional mente; daa
Introdução maciça de tur I stas, bras IIeIroscom a e

mu 111pII cação número agremiaçõesestrange I ros; do dea
gestãocarnavalescas, estendendo controle dessasa e

a I émbrIncade l ras outros de dospara grupos pessoas
expansãoo IIndenses; do carnaval geografIcamente,a

atingindo, agora, toda a cldade-alta e parte da baixa.

Como o éInvestimento no nãocarnavaI pensado em
econ ômIc o,termos de retorno e I e v I sa gratI ficar mu I to

nível s i mbóIIco, onde tem fundamenta Ipeso as
relações de amizade de parentesco. Desse poder dee
organIzar o carnaval de ser recompensado, simplesmentee
peI a aprovação, gratidão dareconhecimento e comunIdade,

ao mesmo

ma I s a
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não mão. nãoabrir E,eles exIstequerem como a
concorrência InstItucIonaIIzada, passare I aa e o

da agremiação é o povoj uIgamento, quem
ma Is do - que ninguém a históriaque conheceda cidade, de

dessas agremiações, tornando-se adepto dessa oucada uma
referência básica éA partir dessadaquela. que, como

consequêncI a, brincadeiraentram na os
Já estão dadas, protagonistasAsturistas. osregras

animação Já A festa acontece com oudefinidos, em cena.a
sem reforço externo.

daqui de c I ma

Isso, 
gente, 
p o r q u e 

e

nessa 
na 

e
pessoal 

serpentI na 
fu I ano porque fu I ano 

fulano coopera, 
existe tudo 
esse carnaval..

8 Outros depoimentos: 
o carnavaI daquI ... eu 
mesmo Internas 
trouxeram essa 
vão surgindo 
e vão 
tomando 
Agremi ação 
do tempo 
coisa." (dirigente 
botando meu 
meu filho 
Então Isso 
de ter e de 
dois filhos 
"Gerou la").

orIgem, 
tradicionais de Ollnda que 

não vão deixar terminar... Então 
netos, bisnetos, que vão crescendo 

de raízes de famílias e vão 
pelo carnaval." (flgurlnlsta da 
dos Quatro Cantos"); "A modificação 

mas não dlsvlrtuando a 
"VassourInhas" ); "estou 
então daqui a mais tempo 

eu estou fazendo, entendem?
Então todo mundo se preocupa 

uma troça ...Graças a Deus meus 
mesmos." (dirigente da Agremiação

carnavaI 
da Agremiação 

filho nesse caminho, 
vai fazer Isso que 
Já vem de raízes, 

participar de 
são foliões

rua, os clubes 
rua ainda Joga 
aplaudem. E para 

porque fulano é 
dá 

Isso ai.w 
(dirigente da Agremiação "Ceroula")(8 )

você
casa

Isso é que é gostoso 
característica do carnaval 
Se tirar

assegura o sucesso

Não existem condições de se modificar 
acho que Já vem de origem, são fontes 

das famílias tradicionais de Ollnda 
herança e 

os filhos, 
tomando conhecimento 

aquele amor 
"PI tombe Ira 

deve mudar o

os que vêem de fora,

”... o gostoso do carnaval é 
onde você anda você encontra 
pode-se dizer de casa mesmo, 
moram na cidade, 
não perde a 
de Ollnda. 
perde.

Você passa 
passam, o 
confete, 
na casa de 
presidente, porque 
uma ajuda melhor; 
é importante
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da importância dada pelos representantesAo contrário
concepçãoprópriopúblico papel edo poder naseuao

participação, para os dirigentesmanutenção desse carnava1
citados.Há umeles nãodas agremiações merecem sequer ser

prInclpaI mente,lado,de umpoder queJogo de se passa,
f amí I lasias agremiações e asantigos dirigentesentre os

entreOI i nda e, lado,tradicionais de de outro
n ã o olIndenses,dirigentes, olIndenses das pequenase

agremiações,

Como Já foi mencionado, maioria dos dirigentesa
das grandes e pequenas agremiações,entrevistados, aprova o

não deixacrescimento do carnaval . No entanto, de ser uma
questão polêmica, envolvendo todos aqueles que direta ou

sãolndlretamente atingidos pelo carnaval. Apesar da
caracterí.stlcasmanutenção das tradicionais do Carnaval de

011nda, mudança foi mu I to grande, principal mentea em
termos de densidade populacional , pondo risco,em

manutençãoInclusive, de a Igumas dasa mesma
caracterfstlcas tão muitos, o desfIIe dascaras para como
agremiações pelas no chão,estreitas ruas, a orquestra a
execução do frevo.

era
da

antIgamente. 
tem 
tem

Agora mu i ta 
mu I ta 

i era

nome
todo
esse

01Inda,

animadotambém porque 
mundo brinca,

antigamente também
de 0IInda

Património 
01Inda 

do bom 
lugar

"Era 
está animado 
gente, todo 
chance. Agora, 
animado; era pouca gente,só 
mesmo.... 

Com o 
HumanIdade, 
agora...Ah, 
carnavaI ,

e os turistas.

de 
mundo conhece 
é o lugar 
esse que é o

os novos
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8

é precáriaInfra-estruturaA tornou-seo8 espaço
a mu 111 dão que enche a cidade-alta e parte dapequeno para

períodobaixa, do carnavaI; congestIonano as r uas,

congestIona congestlona daspraças,as a passagem
dos músicos,agremi açães, congestiona a passagem o espaço

congestiona a esgotos. E,da dança, rede de ainda, o que
também é patrImônlo que émulto preocupante, depreda um

rígidasestar sujeitotombado deveria dee a regras
conservação.

Enquanto a maioria dos dirigentes j ustI fica o CarnavaI
eles não deixam deatual, lado o temo r de controleda perda

étota I da brincadeira, visto perda dasqueo como
caracter íst Icas que tãotornam esse carnaval sedutor e
apa i xonante.

Quatro 
da

para brIncar o 
0 carnaval 

AntIgamente 
(encruzllhada) 
c I ubes que 
rua do Amparo 
Quatro Cantos. 
IIumlnação era 
Cantos. Agora 
OlInda é 
cheia, é

o s que 
01 I nda . " 
Me Iada")

carnaval....
d a hoje é Ollnda toda, 

os Quatro Cantos
rua da Amparo. Os

que passar na 
tres vezes nos 
a Federação. A 

Amparo e Quatro 
Ollnda toda. Toda 

Agora toda Ollnda é

Me I a 
Carlri. Muitos clubes daqui 
sair. Esses quatro 
sustentaram o carnaval 
(dirigente da Agremiação

era 
e 

saiam tinham 
duas, 

A I I era' 
rua do 

é em 
llumlnada.
multa gente desfII ando . . . VeJo 

uns 4 ou 5 filhos de Ollnda e o resto é 
tudo cara diferente dentro do carnaval 
de Ollnda....

A tradição não caiu com o Homem da 
Noite, Lenhadores, Vassouras e 

deixaram de 
■foram 

de
"Cara
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f amí I lasdescontentamento dasEles apelam para o
não fizessem, maioria, parteelesolIndenses como ase

dessas famíII as.Esses real Idade,carnavalescos tentam na
JustificarIncorporar ecompreender,ma I s do que defender,

lado,atual. Eles santem,carnaval por umseo
seu carnaval estar fazendo tanto sucessogratificados, de

também sentem que esse sentimento pode durar pouco
não conseguirem certos que nãomanter o carnaval,

geográfI cateriam cond I ções cultural , p rIncIpaI mente,e,
econômica, Imitar o carnaval baiano ou carioca.de
eles ma Is criticam do carnaval atual reclfense, concluindo
pela morte desse carnaval .

de

se 
do 
o

e 
por 

Velo 
e

em 
em

carnaval 
mas 

como
evoluiu, 

carnaval 
carnavaI

dizendo 
carnaval

0 
de 
participação,

01Inda é 
Recife...

Faço questão 
OIInda cada 
hoje o carnaval de 
não só em Pernambuco, 
no exterior. Nós 
exemplo, ofertas de

vez 
de OIi nda... Quantos 
troças , ma Is 
em OlInda. 
carnaval de 
Rec I fe . Em 
uma coisa 
no Recife, 
c imi térI o.

série, 
tem ocasiões 
Em OIInda é

melhorou um 
carnaval Já 

um carnaval 
se 

conJunto 
OI I n d a se

”0 carnaval atual 
pouco, mas eu acho que o 
era como antigamente, 
participação. Mas hoje esse carnaval 
arreg imentou, 
carnava I esco 
evoluiu com 
ficando cada vez com a participação dos 
turIstas...HoJe estão dizendo que 

um melhor carnaval do que

mas eles
se eles

é o que

que o carnaval 
vez ma Is se expanda porque 

Ollnda é conhecido 
como no Brasil

exterior. Nós recebemos, 
ofertas de Luxemburgo.

uma comissão de pessoas de Luxemburgo 
nós fizemos uma apresentação. 
Pltombeira é conhecida não só no Brasil 
como no exterIor . . . .

Cada vez ma Is melhora o carnaval 
ma Is blocos, mals 

clubes o carnaval cresce 
É por isso que dizem que o 
Ollnda está superando o de 

Ollnda o número de troças é 
fora de série, não para, Já 

que parece um 
constante a
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Quer dizer, seria mu I to bom crescimento doesse
não pusessecarnavaI risco be I eza da cidade e dose em a

seu carnaval participação.

A maioria dos que, esse
a emoçãocarnavaI atual, aponta para maior do carnaval

passado, respeito maior existia entrepara queO as
ausência depessoas, a a

fantasiadas; enfim todaquantidade maior de pessoas uma
mitificação do passado.

presença 
Agremlação 
Cantos")

(dirigente 
dos

da 
Quatro

"Ex I ste famíI las
0 I l nda que 
carnaval de 
aqueIe carnavaI

______ __________ a.ns.-is.L_ a 
fiJLfiliiâi_ li__ Xifflfiau. Quer dizer, omunicípio cresceu, recebeu esse nome do 
Património Histórico. Aí, todo mundo 
quer conhecer, quer 
(dirigente da Agremiação

dizer, 
esse 

Aí, todo 
participar. . ." 
"Ceroula")

"O povo acha melhor 
porque não tinha multidão 
safi-maiíliãa_ amialaza

dos clubes."
"PI tombe Ira

antIgamente mas aa_aaiia .a_£aia_aaa_j£fi£D aãa_±az_ malu-ièm_ aaia-ixlaaar. Já não
estão gostando de ficar dentro de um 
clube, todo vestido, todo all, todo 
pronto. E aqui brincam à vontade." 
(dirigente da Agremiação "Ollnda Quero 
Cantar")

tradicionais de 
não estão gostando ma Is do 
Ollnda...que não é ma Is 

que era dos o I l ndenses.

expIIcItamente,são críticos a

violência em termos de assaltos,
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I I I

é utIII zadobastante0 tema da em
definição de folguedos populares- ciranda,Pernambuco na

cabocllnhos, mamulengo, etc. Essesbumba-meu-boI, ma racatu,
folguedos s ã c que as organizam sãobrincadeiras e aqueles
brlncantes. 0 ato de organizar nunca uma
função pressupõepuramente administrativa, pois o

produçãoengajamento em todo de arranjaro P r o c e s o
música,coreografia, a dança,recursos, preparar a a os

figurinos, etc partIcIpação apresentação doe a na
ao público.produto final

éNesse sentido, carnaval tomadao como uma
medida em que nãobrincadeira, existe nenhum momento dena

passividade de ruptura entre o processo de preparação eou
de execução carnaval. 0 prazer da preparação está ligadodo
à direção atuação brincadeira agremlaçãoe na a
carnavalesca.

No carnaval de Ollnda estão presentes vários folguedos
- maracatu, caboclinho ou alguns de seus elementos, que
fazem parte é o caso do Bumba-meu-do outro ciclo festIvo.

ébo l , brincadeira nata II na ,que uma carnavaImas no
encontram-se figuras do cavai o-mar Inho, do morto-as
carregando-o-vIvo, da e do boi. Essas figuras isoladasema
e multas outras, somando-se, ainda,
maior de apontam para uma característI cagrandes bonecos,

se restrIngIu a

à quantidade cada vez
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dimensão dadesse carnaval Individual Ização éonde a tão
forte quanto grupai , convergindo ambasa para o

caráter coletivo da festa.aprofundamento do

é que,Outro aspecto tanto folguedosnos como no
de Ollnda a presença da criança écarnavaI multo marcante e

f O I associada diverti mentoa brincadeira, aoque sempre
lúdico,InfantII, sentidotem de certa mesmo

éé divertimento, é Jogo sensual,estendendo-se adulto.ao
é é festa, é assIm quefoi la,entretenimento, se expressa o

Écarnaval de Ollnda protagonIstas .seuspara os
agremiaçõescrescimento dasInteressante constatar o

"Eu pouquinho",éinfantis acho
agremiações onde adulto. Essasdiminutivo de predomlna o

agremiações das ajuda dos pais mascrianças contam
responsáveissão as por co1ocar a brincadeiracrianças as

ée são elas dominam nume rIcamente. mu I tona r ua, que
também, a utilização de crianças na coreografia docomum,

desfile de multas das agremiações dos adultos, sem contar a

ficar 
dizer.- 
(dirigente 
NordestI na")

"A minha
vendo
Goste II 

da

brincar 
de 
"0

o 
você

satisfação é 
os

Gabocllnho, 
brincadeira tem

"0
Escola 
bloco, 
tipo

"Gerou IInha"

ver o povo 
bonecos brincarem e 

gosteil Pronto I" 
Agremiação "A

carnaval de 
de Samba, frevo, 

Bumba-meu-boI, 
de 

Pernambuco.. 
"Você tem o direito 

aqui. Aqui você tem 
brincar." (dirigente 
Men1 no da Tarde" )

com a

Pernambuco tem 
maracatu, 

todo 
em

de 
a IIbe rdade 

da Agremiação

maneira o
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da multidão,sua participação seguindo estano melo ou
aquela agremiação, trazemprIncIpaImente aquelas umque

0 Meninoda brincadeira:como figura centralgrande boneco
Dia, Caril tos,Mu I Ire r doTarde, Barba Papa,da aa

N o r d e s 11 n a, etc.

dá

ligado a essa dimensão lúdica,Outro aspecto InfantII,
familiar é o áp I cao fato do carnaval 01 I nda concentrarde

animação à às 9de sua manhãtarde. Desde horas da as
agremiações Já final dacomeçam para a rua; no
manhã Já tornando difícilva I participar de a Igumasse
agremiações devido à multidão acompanha. A noiteque as
fica reservada sobretudo,

animação espalhadosfocos de em alguns pontos dapara os
écidade curtiçãobaixa. hora da da daa ressaca,

concentração nos é o

carnaval ma I s do
só vão quarta-feira de cinzas. De modo geral,parar na os
carnavalescos mu I tas famlII as àollndenses recolhem-see

participarem ma Is efetlvamente do carnaval da
manhã e tarde. Os tu rIstas, modo, chegamgrosso para

é quandopartir das 17 horas. não sobra ma I s
é o auge da loucura.

"Eu acho 
existe em

realmente dá ma Is 
da Agremiação

"0 boneco 
participação" (dirigente 
"Gerou la")

povão e dos turistas que ainda resistem e

espaço vazio em toda a cidade alta,

a sair

para uma ou outra agremiação e,

bares e nesses pontos fixos de dança.

brlncar a

que é o maior evento que 
termos de brincadeira. No

noite para
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se

I V

frequênciaA categoria aparece com na
representação do totalmente desvinculada de
uma retribuição salarial . 0 Investimento de trabalho na

épreparação do nãocarnaval pensado te rmos deem um
retôrno económico. agremiações,Para dirigentes dasos

do ganho económico, nem o poder , nem tampouco uma
racional Idade defina modelo desse carnaval,que o

garantindo sua continuidade por tantos anos
Eles não dependem fundamenta I mentesucesso.

de nenhum poder

é uma grande paixão pelo carnaval0 que os orienta e
mob I IIzaçãocapacidade de arranJ aruma enorme para

cIu bes(dinheiro, modo geral, dos simpatizantes,de dos
da Antártica,amlgos e foliões),

algumas agremiações),empresas ajudam da venda de camisas

"é um 
brinca 

dinheiro." 
"PI tombe Ira

carnaval você 
festa nenhuma 
tempo todo." 
"Ceroula")

carnaval participação. Aqui 
com dinheiro ou sem

(dirigente da Agremiação 
dos Quatro Cantos")

e seu crescente

brinca 10 dias . Não tem 
que você brinque esse 
(dirigente da Agremiação

cabe-lhes colocar o carnaval

o carnava I

organIzando-o e

externo para coIocar na rua.

Carnaval, mas

na rua. 0 que os orienta não é

da Brahma e da Pltu( essas

a busca
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agremiação e das festas promovidas na sede danome da
Povo (9), subordinado àagremiação ou Cheiro dono Clube

caracter í st I ca carnavaIdoPe I aPrefeItura. mesma
cidade),olIndense(que toxlaespalha por as empresasase

não têm apontandoInvestir,interesse emmostrado multo

o próprio poderAlém disso,possa concentrar a publicidade.
público ainda não traçou uma estratégla clara e consistente

f ác l InãorespeI to..Portanto, sidotem entrara esse
dinheiro para

agremiações é um poder a nívelPara os dirigentes das
sImbólIco que é a possibilidade deatrai, ampliar

universo de reI ações soe I a I s, é o reconhecimento deseu sua
dlreçãocapacidade criativa, capacidadede de esua

organização de uma grande produção- o carnaval.

lucro é a influência:0

ou o prestígio.-
quando 

que vejo 
Aquilo é o 
dando 

que a

que 
para 
d I a

o 
eu 
de 

que 
da

vou te negar 
deu multa força até 

vida, que foi em 
eu conheci 
hoje."

9 Antigo Clube Atlântico Ollndense, atualmente transformado 
em Centro de Arte Popular e apelidado Cheiro do Povo.

com o

"Eu não 
carnaval me 
vencer na vida, que foi 
carnaval que eu conheci as pessoas 
eu conheço hoje." (dirigente 
Agremiação "Vassour I nhas" )

esse carnava I .

ma Is os

como uma das dificuldades a ausência de um ponto fixo onde

entusI asma ma Is 
com o clube, 

aplaudir a gente, 
que eles estão dando por 
de sofrimento que a gente

A melhor coisa do mundo é

"... me 
estou desfilando 
o público 
pagamento 
aquele ano 
teve de luta.
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da

Esses dirigentes
carnaval. São poucos os que são "profissionais",viver do

próprioseles denominam ganham dinheiro,como os que
músicos, alguns bonequelros ( que fazem osbasIcamente, os

grandes bonecos encomenda,por
não sua) quando não é para a suacostureiras (e algumas
agremiação) .Para maioria, portanto, dos carnavalescosa

opção sua,esse trabalho, apesar de aparece como

que

eu participava

tem 
não.
que

No 
não

o
cuida

se
E

era 
Me Ia-NoI te, 
d e s 11no dele 
apresentação. 
trabalhar para 
da Agremiação "Homem da Meia Noite")

criado 
era aquele,
Então eu
aqui lo."

mesmas 
carnaval. Então 
cuidar 
Rio de 
existe 
é samba o ano 
excIusIvamente 
ordenado fixe 
Aqui

você lutar e 
aplausos tudo 
(dirigente 
Agora")

"Eu fazia, eu participava porque 
um clube que eu pertencia (Homem da 

em 1932) e que o 
fazer aquela 
tinha que 

(ex-dIrI gente

na hora você receber com 
aquilo que você fez."

Agremiação "Cheguei

para 
agremiação 
) chegasse 
(dirigente 

dos Quatro

organIzam o 
tem tempo de 
Inteiro, 
porquê

Lá no Rio de Janeiro 
e se trabalha 

Isso. E se 
Isso e aqui 

abnegadas w

uma dádiva, como um legado.
ser uma

vivem para o carnaval, mas não podem

para brincadeira do outro e

"As pessoas que participam das 
procissões, que participam da ciclo 
junino, que participam de festas de ano 
novo, de natal, são as mesmas famillas, 
as mesmas pessoas que 

você não 
do carnaval o ano 
Janeiro se 

nada disso, 
o ano todo 

para 
para 

são pessoas 
trabalham gratuItamente.

"Trabalhei 27 anos 
PI tombe Ira ( grande 
carnavalesca criada em 1947 
ao auge èm que hoje está." 
da Agremiação "Pltombelra 
Cantos")
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Esses carnavalescos fata IIdadeçoIocam acomo uma
enfrentam ano após anodificuldade financeira que eles e,

apesar do crescimento do carnaval ou talvez por Isso mesmo,
o país, a situaçãocrise atualJuntando a que atravessa

éeles ainda carnavalpiorou ma I s. dopara o preço
Ingresso para ninguém,participação que não cobra que não

apresenta um espetáculo para assistir, que não tem um lugar
de destaque a ser negociado com empresas em troca de apoio
financeiro. Além do município, além da pobrezada pobreza
da maioria desses carnavalescos.

Introdução de agremlaçõesCom a multas outras e a
Introdução médiade componentes da classe podercom
aquisitivo acima de muitos dos tradicionais carnavalescos,

músicosdos teve aumento, muitos,o preço um para
InsustentáveI. Daí carência de orquestras pararesultar a

ausênciaagremiaçõesatender tantas delasa e a nas
que não podem arcar preço cobrado.pequenas,

Em consequência, rua acaba
a d i stâncI afazendo falta,pois

com o

"Desde que meu pal morreu que vivo 
nessa luta do Carlrl (agremiação criada 
em 1921). Sempre fui Carlrl. Desde 
1955 é uma cruz que e-u carrego, desde 
que meu pal morreu fiquei com essa cruz 
nas costas. Já estou cansado; cansado 
porque é o seguinte: esse clube não tem 
sede própria." (dirigente da Agremiação 
"Carlrl")

o som dessas orquestras na
entre uma e outra é enorme
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dança tem diminuído. Outro problema de queisso,e, com a
devido à abertura do carnavalse queixam,

mí d l a,ételevisão,turistas,para os para a para a uma
pressão em favor do luxo.

modelo do carnavalA ImpossIbII Idade de seguir o
geográfica.carioca é não apenas económica mas cultural Ae

a sua população não têm estruturacidade, seu poder local e
carnaval . Seria transforma rbancar outro apara esse

mácarnavaI de 01 I ndagrandiosidade atualdo em uma
difícilImitação da Ma I scarnavaI carioca.grandI os Id?de do
só,dois carnavaisainda seria engIobar num emesses

0 1 I nda.

é

é
0

ano 
e I e 
uma 

Isso, 
vez por ano. 

gosta." 
Menino da

luxo, 
da PI tombe Ira 

estopa e palha para sa.lr 
Eles dizem: á criatividade! Está 

porque criatividade é certo 
que estopa não vai ganhar o 

disse o flgurlnlsta da Belja- 
Trlnta. Ele deu 

entrevista e disse que carnaval é luxo, 
pobre passa o 
mas 

e I e 
E eu 

festa extra.
três

carnaval 
foi I8 e s 

bom. Mas 
para os 

gastamos uma 
carnava I é 

feito o

passa 
no carnaval 
quer vestir 

acho certo 
uma 

povo 
Agremiação "0

toda a
e
hoje em
clubes não

não é pobreza. 0 
todInho sem comer, 
quer sair bonito, 
fantasla bonita, 
é uma 
São três dias, 
(dirigente da 
Tarde")

"Artesanato 
Carnaval é luxo, 
as escolas

não é carnaval, 
riqueza. Você não vê 

de samba do Rio e as de

"0 
Para os 
Já era 
bom não, 
porque nós 
carnaval. 0 
não é 
botando agora 
à r ua. 
multo bem 
mas só 
carnavaI, 
Flor Joãozinho

os carnavalescos

vida foi bom. 
para as agremiações 

dia não está 
está bom 

fortuna com o 
CarnavaI 
que está
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da

não

rua dava precisava

(dirigente Tarde")

O povo ajudava, tantas I a

Pernambuco mesmo?"Agremiação "O Menino da

se rua-, o povo dava. Quem botava era o povo, dinheiro, botar

"AntIgamente botar um clube na rua, la pedir, o clube na colaborava, Você não riquíssima....Hoje em dia, se dinheiro você não bota Há 10 anos, um clube sem se luxo." 
n

você quisessevocê la para a

você não tiver um clube na rua.15 anos atrás, você botava na rua com a maior facilidade, aperrlar porque não existia o (dirigente da Agremiação Cheguei Agora")



capítulo Página 55l I

CAPÍTULO II
O DISCURSO DO PODER PÚBLICO

(

EaiXitiÊâtãn-nâfiuiâiu._ _________ fiLflluiãa-aniaaaiial
grandes categorias predominantes na conceltuação dosão as

de O IIn d a entre os agentes do poderque seja o carnavaI
público . de fundo dessas categorias está sempreComo pano

é participaçãoI déI a de Intervenção. Carnavalpresente a
participação tem Incentivada e tem queque ser ser

é éI Imitada; CarnavaI I I berdade preciso podermas o
público para é produção1 I berdade; CarnavaI

Inf ra-estrutura tem dada peloa rtesanaI mas que sera
Estado.

I

é ma I sdaA categoria evidenciada nas
do poder públicoentrevistas realizadas com os doze agentes

quando é abordado o tema da contraposição entre
espetáculo,participativo carnaval passarela,e o com

palanque, é último éarquibancada e carnavaleste que
não deve

carnaval de O IInda .

representaçãoA do oposto do carnaval o IIndense,
poder públIco,disciplinado pelo

é essea representação do que Trata-secarnaval.

tomado como

é multo ma Is clara do que

o carnaval

mas a

garantir a

de uma

ser oreferêncla para mostrar como
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não carnaval, construídas í mbolo domítica,visão melo o
da utilização Aespacial .tlpologla todadepor melo uma

dentro,fora outro dacoloca depassarela e aum
brinca,outro quearquI bancada co 1 oca um que
é sempre umse exibe.que Julga outro quepalanque, um

que vê brinca.

é simbolizado pela Intervenção do poderEsse carnaval
transforma em artificialismo através de seu controleque o

é a hierarquização orienta a concepçãoe disciplina. que
espetáculo;desse passarelacarnaval a segrega, a

arquibancada separa quem assiste de quem participa, e o
palanque divide quem está em cima quem está embalxo,e quem

Esses trêsJulga e quem brinca. eIementos constitutivos
desse não carnavaI paIanque , passareI a e arquibancada

posição da do foliãodefinem a autoridade,
três coisas a visão de 0IInda éseparadas. E do carnaval

separação, éque não uma coisa só,existe essa todo mundo
porque não tem passarela quebrinca, todo mundo participa

quem não brinca,estabelece quem brinca esegrega, que a
povo que assiste do folião,arqulbancada que separa o

é da foi Iãopalanque, que autoridade Julgaque o que
brinca.

não 
d Iscurso 
palanque logo

I ema 
do Povo; 

oficial . 
eu assumi 

o o 
de 

com o 
A gente 
primei ro

”...o primeiro Iema da gente era 
Ollnda Carnaval do Povo; a gente tirou 
aquele aspecto oficial. Esse primeiro 
carnaval que eu assumi Já não houve 
palanque. Então, o palanque era 
símbolo do encontro das autoridades, 
uma maneira não carnavalesca 
povo. Até discurso havia... 
eliminou o palanque logo no

assls.te e e o

e o

e o outro que
e o

e do povo como
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carnava I .
o

o

0

0

foi do ex-prefelto de 01Inda, GermanoEsse depoimento
Ele dá conta, do pensamento de todosCoelho. de modo geral,

representantes do poder público que foram entrevistados.os
0 marco histórico da transformação do carnaval ollndense em

à gestão desse prefeito,participativo é atribuídocarnaval
vitória (entío MDB),1977, atrelado do PMDSem a

até hoje,const i tulndo-se, em bandeira desse partido.

histórico éEsse momento concebido como um mito de
que a direção e controle dessa festa,orIgem, passam doem

poder público As agremiações "ficampoder popular.para o

no
as

Então, 
carnavaI 
não numa

que 
se

seu 
ruas 

como

o
e

se
que
ser 

como
ao
a

a 
do
do 
as

em 
então 

partir

são
carnavaI w

passarela; 
carnaval, 
preferenc I a I, 
natureza 
clubes, 
Iam desf liar

nenhuma 
deixar, 
habItat 

da 
festa

diante das 
e, dessa 
carnaval 
até a

não brincavam 
cidade, 
até 

passavam 
ôn I bus e 

conseguir 
em 

partI cu Iarmente, 
da região 
passarela

chamado, 
carnaval 
mesmo 
arqul bancada, 
como uma 
ver, quer 
razão de 
então, 
normaI,

se 
para 

se tinha 
começou a 

desse carnaval, 
partIcIpação . . . 

tempo, 
quer 

festa em 
dizer, 

ser a arquibancada... 
carnavaI 

que 
cidade...ora, 
espontânea do povo...

ponto de 
que 
carnaval, 
agremiações carnavalescas 

autoridades- nessa passarela 
forma, eles não brincavam o 

na rua, na cidade. Eles vinham 
passarela, até próximo, se 

organizavam, passavam na passarela, 
tomavam o ônibus e Iam se apresentar, 
para conseguir alguns recursos 
financeiros, em outros municípios, no 
Recife partI cu Iarmente, e em outros 
municípios da região metropolitana, 

a passarela transformava 
num espetáculo para se ver 
br I ncadeIra popuI ar 

brincar...algo 
participar; 

a
Agora, 

se eliminou 
dizer, o carnava l 

que você pagava para 
não tinha

Havia uma 
passarela transformava 

vista de espaço 
mutI lava toda a 

porque os
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I I vres" fazer fazer.dec I d l rem comoo que epara
concepçãoorlentação do carnavaldaEII mlnando-se a

espetácuI o, existir lugar preferencI a Ideixa de eo
aparente unidade que se Imprimia a festa:fragmenta-se aa

locus. Não serárepresentar ocidade como um todo passa a
privilégio dema Is possível decidirdeter oum grupo e

éJulgar. passarelao r1enta r, de assistir Anem e
substituída pelas ladelrosas e estreitas da cidade-ruas

a arquibancada é substituída pelas calçadasalta de Ollnda,
Janelas ficampelas das abarrotadas dee casas que

crianças, Jovens e velhos.

membros do poder público,não há separaçãoPara alguns
não há oposição; como diria Robertoentre a a r ua,

(1 ) ,da Matta em Ollnda ocorre um estreito relacionamento
mundo doméstico o mundo público daentre o rua.

do outro se misturam e assim é acentuadoOs valores de
boêmlo, também,no carnaval lado festIvo , musicalo e,

é substI tu í dofamlliar da cidade. O palanque pelos
torcedores de agremiação espalhadosde outrauma ou por
toda a cidade, exigindo performace permanente dasuma
agremlações, émedida em lugar do J uIgamentona que o

argumento édescentralizado. 0 de que cabe ao povo esse
Não somente ospapel, sendo sua a festa. representantes das

agremiações mas também, prInclpaI mente, PrefeIturae a
não tutela, a nãorelvIndIcam a autonomia dessa festa, a

fiscalização por parte do poder público.

1.Da MATTA 1978

um e

casa e

da casa e
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com a extinção da passarela,Em 1977, do palanque e da
promoção do carnaval "passou" para as mãosarquibancada, a

das agremiações e esse momento é,
pondo àde subvenção da PrefeItura carnavaIescos,para, os

Independência do evento daprova a
àspú blIco. população da cidade, IIgadaFO Ipoder a

agremiações, quem festa, PIane J amento,assumiu sem sema
organIzação. FoI limpeza da cidade,assumiuela quem aa

rateiro do desfile. 0 poder públicodecoração das or uas,
poder popular sua capacidade

festa que sempre foianimar a sua.

têmé clara essa concepçãodepoI mentosNas osque
pú bIIco tarefado papel dedo poderagentes naseu

população.consclentização potencI a I da 0 ma l sdo
Impressionante é defesa maior do carnaval deapesar daque,

contraposIção carnavaIsustentada01 I nda estar na
partlclpatlvo/carnaval espetáculo pelaI utae de que a

partIcIpação émanutenção da Prefeitura,liderada pela o
carnaval espetáculo não parece ma Is do quefantasma do uma

multo bem a duração desseninguém sabe explicarfantasia:
passarei a, palanquea data haviamomento ou eem que

arquibancada.

IndI caçõesInformações variam de ta I sAs quecom
palanque e arquibancada) duraram de 1(passareI a,medidas a

não concretIzar,3 chegaramque mesmo a seanos ou
ameaça. Alguém mencionou quefuncionando apenas

lá ficavam ase

de organizar e

havia um palanque na parte baixa da cidade,
como uma

cidade com relação ao

ainda, marcado pela falta

"delegou" ao
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tomando uísque e vendachefes ml II tares,autoridades, 03 0

não havI a a premi ação,povo passar, mas
agremi ações tInhamfuncionando como ondeum espaço as

o brIgatórIamente eIImlnar contudopassar aque sem
resto da cidade.brincadeira no

énão0 que Importa, portanto, anteso que era o
01 I nda, nãocarnaval de real Idade que se tentavaera sua

nova política,transformar, mas slm marcar a chegada de uma
partido em 01Inda . 0 carnaval foi um excelentenovo

nova estratégia política desseInstrumentc demarcar apara
poder recém estratégia Já01Inda. Uma que
tinha como meta o povo, o popular,a popularidade. Essa nova

Ollnda criticava o carnaval espetáculo,Prefeitura de ma I s
símbolo de Jogo de hierarquizado,podercomo um um

seletivo, fechado, do p rop rIamente real Idade doque a
Estácarnava I 01In d a .de claro carnavalque esse

espetáculo, tão poder públlco,criticado pelo desde 1977,
expressão emnunca teve 0IInda , serviu bommas como um

crítica depretexto para outras formas de governar o povo
(um dos dúvida era conservador, dao governo

em RecIfe)Arena, vitorioso um modo positivo de
alternativa de vida- participativa- para aquelapropor uma

população ávida por IIbe rdade .

significa uma visão0 carnaval,
democrátI ca,de mundo, vida ma Isde uma

descontraída,ma Is participativa, ma I s ma I s prazeI rosa,

ma Is do que um evento,

alvos sem

vitorioso em

e como

de um

não havia concurso,

a reivindicação
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São essas noções que presentesestãoma is criativa. em
todos p u blIco,discursos do poder dosquase os

anáII se éAcarnavalescos dos artistas. cIaramentee
política e abrangente, tornando a c I dade um todo cadacomo

com aquelas questões antes restritasvez ma Is envolvida ao
pú bI1comundo carnavaIesco. Quando o poder transformou o
estratégia deveículo dade 0 1 I ndacarnavaI num governo

Implantar sabia a I Ipopular pretendI aque que se
populaçãoforçasencontravam organ I zadas da e que a

resposta viria Imediato, velo.de como

w A

Tu rIsmo

p ú bIIco, apesar de marcar sempre essa posição0 poder
"não 1nterferêncla", deixou de estar presentede nunca na

organ I zação do Como e I ecarnavaI. colocase como o
patrocinador, participativo eledefensor do carnavalo se

protagonIsta fundamenta Idefine dessa festa e,como um ao
mesmo tempo, tenta negar esse papel . Em certo sentido sua
política teve transformaçãorealmente como efeito daa
estrutura familiar predominante desse carnaval em um grande
evento de Fo I essa a grande mudança ocorrida, tendomassa.
repercussão na vida das pessoas e da cidade.

o povo 
Acabar 
acabar 
br I ncar. 
deixar 
bom carnaval , 
que se tem 
participou 
"(assessor da 
PrefeItura de

questão 
fazer o 

a passarela, 
quaI quer 

Chama r 
e I e

era na verdade deixar 
carnaval, sem nada.

acabar a premlação, 
coisa e deixar o povo 
o povo e dizer Isso e 

brincar. E foi Isso e foi um 
o começo do bom carnaval 

nessa cidade... o povo 
mals dl retamente... 
Gerência de Turismo da 
01Inda)
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PrefeIturaIsso? NaComo foi medida em que a
espetáculo,através forma dedo carnavaldenunciou, uma

organização hierarquizada pelo poder, na
básicaresgatar a forma depropunha amedida em que se

organização popular do carnaval, P o I 111 z o una medida em que
gestãoao máximo d I seu rso carnavalesco, evocando a eo

partIcIpação medida emna
vivênciamídia colocou Ollnda dessa

experiência "Inovadora tudo Isso ajudou a
númerofronteiras da cidade e dobrar deoa

participantes no período propriamente carnavalesco.

divulgação carnaval-participaçãoCom a do flux oo
populaçãoInicial foi , PrIncIpa1 mente, composto pela de

próxIma,regiãoRecife, estendendo-se em seguida para a
"Sul " exterIor.para o

Ag Igantando-se, carnaval deo
património históricoagressão ao e também àelemento de

população local. A Prefeitura não tem condições de assumir
sendo

da precária acomodação aestrutura de de I nfra-estrutura
básica e saneamento.

em geral,Se, por

os encargos que traz a população flutuante na cidade,

e para o

a seus monumentos, além

e disciplinada

do povo no

o p der público se mostra,

e democrática";
como um oásis na

Ollnda passou a

que a

abrir as

um lado,

"governo" do carnaval,

impossível evitar os danos causados

ser um
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sépreocupado com esse fato, por outro se regozija por
responsável por tal transformação e ela,cons I derar o sem

dúvida, estratégiaresponder posIt1vamente bemumaa
formulada e eflcazmente conduzida..

pó I o atraçãoOllnda passou um Importante de
turística. O problema é que a população não tem sentido que
os benefícios tenham compensado os transtornos que têm sido

essa dupIIcaão de pessoas durante o carnaval.gerados por
é énãoo movimento Igual ,No decorrer do ano mas o

também transformarsufIc i ente para a vI da, antes pacata,
que caracterIzava a cidade. Como pôr

em busca do carnaval-participação?de gente que foi

haveráp ú bIIco localPara os agentes do poder um
não na sua qualificação masdec1í nI o do carnaval o l I n d e n s e,

no número na medida em que cresça o carnavalde pessoas,
ocorrerá enquantoreflcense. E l sso poder dessao

nas mãos da oposição,Prefeitura estI ver
a mobilização da populaçãocomo propostaque tem e sua

participação em todos os eventos, Inclusive, no carnaval.

é frequentemente mencionada de Recife como
uma referência se entender a Importânciafundamenta I para

a mortedo carnaval de Ollnda. Na maioria das vezes do
expI I caçãocarnavaI Recifede do apogeu,dosurge como

Também se menciona,grande fluxo para Ollnda. de modo ma Is

a ser

o carnaval

limites a esse excesso

no caso o PMDS,
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dos vinte anosabrangente, a falta de autonomia no decorrer
resIstêncla donão teria quebrado ade ditadura militar que

t o d a estrutura carnava I -recIfense , depovo com uma
participação po pular. Entretan.to, dado momento,num

polí 11cos Imcomp reensão admlnIstratIvaInteresses e
tornando-odesbarataram carnaval carnaval -esse um

espetáculo poucc atrativo- se grandecompararmos ocom
modelo de 0carnaval do Rio de Janeiro. combate a essa
política foi gestão que sebandeira do MOS na

adotando-se como slogam a "desestatIzação do77, em 0llnda,
carnavaI".

I I

A questão da está estreitamente ligada à
determinação doda . Ambas se confundem na que

carnavaI Ol I nda, sãoseja o de usadas muitas vezes como
sinónimos ou a partIclpaçãocomo dependentes, como
condição para liberdade. Mas enquanto a participação tema

como condição da caracterização do carnavalse apresentado
ollndense, condição para oliberdade se apresenta comoa
carnaval geral. Essa categorI a faz parte da Imagemem

d IonIs í aca , carnava I é,corrente, que define essa festa. O
por excelência, momento onde se experImentao espaço
Intensamente a IIbe rdade.

é representadaMas como da li£Êr.çlâds noa categoria
público? A0 1 I nda pelo podercarnavaI de IIberdade aparece

e o

ou seja,

Iniciou em
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Hácomo espontaneidade, senslblI Idade, escape
uma preocupação constante em enquadrar essas noções dentro

em função daredefinindo-as, Inclusive,de alguns limites ,

especificidade de .Ollnda em relação a outrosdemarcação da
carnavais- expIIcItamente o do Rio de Janeiro e da Bahia.

existe toda uma crítica em relaçãoDo mesmo modo que
carnaval-espetáculo, contrapondo-o carnava l -aoao

também críticapartIcIpação de Ollnda, existe uma ao
válvula decarnavaI escape e como excesso,como

carnaval espontaneidadecontrapondo-o c ornocomo eao
característ Icas deemoção, 01Inda. ExistesenslblI Idade,

crítica é noticiado Jornaisnosao que e
exploradorevistas e

No dlrcurso do poder públicoda Bahia.do Rio de
o sexo explícito,violência, .o exibicionismo,de Ollnda, a

dos elementos que têm sido ressaltadossão algunsluxo,o
carnavaIsd IrecIonandoduas cidades, comoseusnessas

válvula considerados pelos atoresde excesso,escape e
negação carnaval , um antl-dodesse poder como

carnaval, é na Bahia e
afogassem a espontaneidade e

em Ollnda, ainda aparecem.

emoçãoA espontaneIdade, senslblI Idade,a a e a
responsáveispartIcIpação são pelo crescimento desse

são os elementos atrativos, segundo a maioria doscarnava I ,
a í,depoimentos. E entrar o papel do poderma I s

o excesso

uma severa

a sensibilidade que,

e excesso.

como se

pela televisão como sendo os carnavais

no Rio de Janeiro o escape e

uma vez,

como uma

Janeiro e
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1977 essas característIcas.público que resgata a partir de
partIcIpaçãoInte rv I u garantir0 poder paraeapara

também 0carnavaI.IIbe rdade Inerentegarantir aoa
alegre, espontâneo,é m.a I scarnavalobjetivo epassar um

"aceno" positiva,respostatem umaesse
IIbertárla resIstênc I atradição de dadaencontroao

população da cidade de Ollnda.

carnava I
da

de
Sítios

0IInda,

de

de

então,A Prefeitura, teria catai Izado a IIbe ra I Idade
necessária ao carnaval. Por outro lado, a espontaneidade, a
emoção, a sensibilidade desse popuI arlzando-o,carnaval,

a atenção,universal Izando-o, atraiu trouxe multa gente,
exercíciotranstornos, prejudicando dacomeçando oos

a í,própria espontaneidade ae
é paradoxa I : quantopoder público. A situaçãoatuação do

sua 
da

ma I s, 
traga a 

de

criar 
pode." 

da

de
de

não
Tu rIsmo

"0 
que se 
multo e 
cidade, 
( d I r I gente 
Preservação dos 

em 1986).

uma válvula 
botar para fora 

(membro da Assessorla 
da Prefeitura de Ollnda e 
Agremiação "Ollnda Quero

de Ollnda é uma coisa 
sente muito ma Is, que emociona 
que talvez traga a marca 

maneira de ser.. 
Fundação Centro 

Históricos

na medida que vem

"0 carnaval é 
escape para o pessoal 
as amarguras. . . " (~err 
de Imprensa 
dirigente da 
Cantar")

"0 carnaval de Ollnda surpreende o 
absurdo. Não adianta querer 
regra, não adianta porque 
(dirigente da Gerência 
PrefeItura de 011nda )

necessitando, mals uma vez,
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se artificialIza; quanto ma Is se tornaI Ibera ma I s
se dá é aespontâneo ma Is condições de tornar artificial.

Po d e r públicoIntervenção do I Ibera llberar,que mas, ao
então tem atuar novamentetraz transtornos, paraque. se

evitar os transtornos.

0 poder cria a espontaneidade que, to rna-por sua vez,
Intervençãose artificial!smo exige novaque,

O carnava I é espontâneo,desse poder IIvre,
mas precis*a o poder público atuar para trazer à tona esses

produçãoaspectos, escondidos. A daque parecem
que éespontaneidade cria o seu oposto, artificial Ismo,o e

o poder Intervém para garantir évolta da espontaneIdade.a
< f é r r I o ), mítico. princípioNoembora era a

é sepultadaespontaneidade, ela poderpelo excesso; vem o e
retorna começa tudo de Ae I a novo.

poder púbIlco éé Comovisão do se dissesse.- o carnaval
espontâneo, livre gente só preclsa tlrare do povo, a os
obstácuI os. Na verdade, manei ra podercomo esse sea

sua Intervençãoapresenta, tem que Elea
produz liberdade, depois I Imitar efeitosa para seus

produz í-lanefastos e novamente..

que 
I a

Página ------ i

"Aí eu 
poder I nterfere: 
retrazado, que 
fantasias la chegar 
InsuportáveI. Então 
aos clubes 
é possível, 
Uma fantasia 
mi Ihões. 
nem 
manter 
a

um ciclo

ma I s se

por sua vez,

e a í

ser constante.

que o 
o ano 

luxo das 
a um ponto 

eu me queimei, fui 
mostrando: 'olha, assim não 
não pode acontecer Isso.' 
custava não sei quantos 

'Vocês não vão aguentar isso, 
dinheiro algum do governo vai 

isso. Então, tem que partir para 
originalidade, tem que retomar a

a salva do pecado e

para evI tá-1 o .

vou dizer onde é 
nós sentimos, 

a disputa pelo 
um
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usando

A não-InterferêncI a público nodo poder carnaval de
condição básicaO IInda tornou-se c resclmento ,para o seu

experiênciaA de 1 I berdade,para o seu apogeu.

no paíslrnpossIbllltada de ser exerc I da um todo, foicomo
multo bem explorada em 01Inda, tornando cidadeessa um

vida descontraídafeudo de artlstas, da carnavaI,e, no a
exacerbação dessa vivência seduz cada vez ma Is os de fora.
Com 0 aumento de gente de f o r a , tumuI to,o o exagero, o
excesso vai tomando conta da espontaneidade, exigindo a
Intervenção do poder.

É n I s s o q u e constatamos a auto-representação paradoxal
púb IIco. A não Intervenção é condição básica parado poder

exigência de sua atuação sedessa festa,
recoloca permanentemente. Ao mesmo tempo em que as medidas

são medidas evidentemente políticas -após 1977,tomadas, e
carnaval tãoacho foi problematIzadoque esse nunca

no período em questão próprI osos
poIí 11 ca concebem,autores dessa traço fundamentalcomo

política do carnaval.desse novo momento, ret I rada daa

I dé I a P o I í 11 c o p o I í 11 c ad o dase essa e
20 anos de ditadura mllItar, a terpassassem, com esses

concepção à àexcIusão,negativa, I I gadasempre uma
p o I í 11 c o s , nota em 0IInda,repressão. Mesmo alguns

da
de

pessoal 
ma l s 

para o 
TurIsmo da

j é como

criatividade 
barato, usando 
pode partir 
Gerência de 
01In d a )

material 
.1 mag I nação . ' Não 

luxo." (assessor 
PrefeItura

poIltIcamente como
I

como se

mas ao brilho
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políticos enão se que estão o tempo todoassumem como
Po Ií 11ca, a I lançasfazendo estabelecendo traçandoe

estratégias de de poder éatuação. E carnavaI o j o g ono
Multas forças a.tuam os dirigentes dasmulto presente.

foi 13es,agremlações, a r11stas, turistasos 03os
poder púbIIco tem, temos visto, um papel chavecomo na
organização desse evento, de negarem tentaremapesar ou

lado do contra poder. A grande questão entrscolocar-se do
pú bIlca é éesfera mostrar quantoatuam naos que o

I nterferêncI alimitado o seu poder, carnaval ,sua noa
apesar da prática mostrar outra coisa.

púbI Ico épreocupações nãoUma poderdas do
é dada àsque todos os anos

agremiações para pagamento das orquestras, a
decisão tomada- desde 1977-de controle. Aqualquer forma
"InstItulr a confiança"de 0IInda foipela Prefeltura nas

a subvençãoagremiações, dando antes do carnaval
não a Iguns depoimentos,segundototaI Idade; parcelando,

épreocupaçãocomo é feito até Rec I fe . Outrahoje em
mínimo possível de poIIcIamento no carnavalcolocar deo

01In d a, ressaltando-se
redução do esquema repressivo montado.peladesse carnaval

é toda ligação dl reta entreuma concepção que se
o espírito do carnaval.

de 0IInda
do povo

é uma das 
brasileiro

"0 carnaval 
maiores festas

e o

auxiliar o

a não oficialização e

condicionar a ajuda financeira,

baseia na

nessa medida o caráter não violento

e em sua
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I I I

ÊruliiíãA_ arX^sanalA categoria da carnavaI deno
explicação de uma produçãoOllnda aparece Individual,como

famlliar, sendo essa produção queum legado do povo,como
caráter popular à festa. Aparece, também,Imprime o como

ligada àuma produção qrganIzação da I nfra-estrutura e
poder público. Essasrealizada pelo duas categorias apesar

sãode serem paradoxais, confundem e problematlzadasse
pelos mesmos protagonistas.

discussão não-IntervençãoA torno da oficialem
como Já vimos, na gestão do MDE em Ollnda, a partirnasceu,

de 1977. E I a ausênc I ateve suporte tota I decomo a
rercursos da Prefeitura para A administraçãoo carnaval .
anterior deixara Assim, houve o apelo do
prefeito récem-elelto à população eI a assumi sse,para que

organIzaçãoIntegral mente, do carnaval . Aos a r11stasa
coube, principal mente, aos moradores

da 
da

porque ela 
participada 
InterferêncI a 

pú bIIco, 
agremiação sem 
tende 

e I e por 
a 

I 3 S G 
porque 

Dentro do 
liberdade." 

Imprensa 
dirigente

e 
a 
0 

e I e 
o

pessoal quer a 
Assessorla de 

de Ollnda e 
"OlInda Quero Cantar" )

poder 
ajuda a 
carnaval tende a 
que ele ajuda 
exemplo, determinando 
agremiação desfliar, 

qualquer

os cofres vazios.

a decoração das ruas;

é planejada, organizada 
pelo povo, sem 
do poder público... 

no momento que 
InterferIr, 

crescer; no momento 
Interferindo, 

o local para 
o horário... 

acaba qualquer agremiação 
ninguém quer tutela oficial, 
carnavaI, o 
(membro da 
PrefeItura 
Agremiação
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Incluindo os decoração dasartIstas, coubeem geral, a
IImpeza dasconserto dos buracos nas ruas, acasas, o

animaçãoàs agremlaçães, festa,dacalçadas; semae,
contar com nenhuma subvenção.

recursos da prefeitura continuaA precariedade de ose
dea quantidadecerta forma aumentaram comproblemas de

época. háNãotem procurado cidadegente que nessaa
sanitários, hospedagem, Inf ra-estrutu ra, nem recursos para

Paralelamente à discussãoc I dade para o turIsmo.equipar a
falta de estrutura administrativa para dar conta da

organização do carnava I ,
compatível comde intervençãoum tipo uma

grande manifestação de massa.

é d Icotomla entreatua I menteO que existe ouma
Um discurso calcado num tipoefetiva.discurso e a pratica

continuidade;ameaçado emde carnaval umasua
retórica que

mas que concretamente esbarra com osdesse carnaval rumos
certotomado. Um discursofesta tem que, numque essa

a rapidez das transformaçõesnão tem acompanhadosentido,
daí os entraves não teremque têm ocorrido nesse carnaval,

uma solução por parte, prIncIpaI mente, do podereficiente,
p ú bIIco.

que está
j I

tem eco a nível das representações que se tem

"E esse 
espontâneo, 
comunItárI o 
(assessor da 
Prefeitura de 0IInda )

ma I s 
ma I s 

gente . . ." 
Turismo da

carnaval ma Is livre, 
mals participativo, 
atraiu multa 
GerêncI a de

sobre a

exigências de
a cada ano torna-se um evento com
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Tr l o
i

da TurIsmo da

dessa defasagem está no desejo,A razão de ser que de
certa maneira orientou por muitos

produçãocarnava I , de artesana I , individualizada,uma
famiI lar, onde haja controle todas etapas dodeo as
processo de produção e do produto final. Representando como
resuItado coletivo daquela comunIdade,o consenso

posição deIndependente da
nessa comunidade Imaginária, não teria ma Is□ poder,ocupe.

próprio, monopó I I oum lugar denem ou
alguns, ma I s estaria difuso e circulando entre todos os que

da organizaçãofizessem parte desse evento; assim, nada
ma is genérico "povo"- englobando todos os segmentos
que se façam presentes- para ser o responsável

eu
a

carnavaI 
seguinte:

Gerâncla de 
de 0 I I nda )

carnaval 
e I e tem 

e tem

do Rio de 
a Itamente

é 
de

de 
existe

... a 
grande produção 

o 
acontece...

o

011nda 
produção

produção. . .
real Iza, 

Por exempI o,
Jane I ro

0 1 I nda 
músicos... 
carnaval

"Quanto ao 
diria o

de 0IInda 
o carnaval 
aberto, 

0 carnaval

uma 
toda uma 
I sso . . . a 

pelo 
Elétrico 

e são realmente
existe 

0 
do 
o 

não

gente podia até realizar uma 
e não é uma grande 

carnaval de 011nda se

que o

seria privilégio

classe ou do lugar que cada um

anos e ainda orienta esse

pela festa.

de
nos 
é o 
participação, é 

carnaval que 
é dentro da

carnaval 
é um carnaval 

produzido , é essencialmente produzido. 
Por exemplo, o carnaval de Salvador é 
produzido porque ele tem também 
dimensão internacional 
estrutura que se trabalha para 
produção dele é mulo ma Is 
profissionalismo, cada 
desse é uma profissão 
profissionais. 

0 carnaval 
profissional Ismo só 
carnavaI 
povo, é 
carnaval 
existe regras, 
cidade... pronto e acontece, 
(dlrI gente 
PrefeItura
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a
o
exempI o, 

p ro bIema, 
com ou sem a 

da GerêncI a de

digo, 
administra 

carnaval existe

da 
na 

carnaval 
saiam 

áreas,
de 

comida 
verdade

aquele 
carnavaIescos, 

do 
que eles 

determinadas 
condi çães 

bebida e 
que na 

trabalho tem que ser da 
Então esse perfil, 
por

que 
poder 

dessa grande 
ele entra para 

da Infra- 
dlsclpl inar.

uma 
bem 

a 
deve

o 
quer

I nc I us I ve ,. eu faço até 
essa palavra; não é 

tentar ordenar que 
da forma como 

melhor maneira possível, 
que aquele anseI o 

dos 
período 
dizer, 

em 
áreas tenham 

de 
um critério 

0

artesanal que é a produção do povo, 
não está visando lucro. E o 
públIco entra dentro 
guerra que é o carnaval; 
administrar o problema 
estrutura, quer dizer, 
DlsclplInar, 
referêncI a a 
disciplinar, é 
coisa aconteça 
acontecer, da 
quer dizer, 
comunIdade, 
verdade no 
aconteça. Quer 
para desfilar 
onde essas 
abastecI mento, 
dentro de 
não é dele, 
própria prefeItura. 
eu sempre 
prefeltura 
porque o 
prefeitura." (dirigente 
Turismo da Prefeitura de Olinda")



SEGUNDA PARTE

O CARNAVAL
DOS OUTROS
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CAPÍTULO III

O DISCURSO DO CARNAVALESCO

é a dema I s conhecidas concepções do CarnavalUma das
sociedade num mundo àrecriaçãoe momento de da

para dizer tudo, num mundo Invertido. O Carnavalparte e,
concepção, o tempo da Inversão dasseria, nessa

morais.

Também se pode conceber o Carnaval como uma reprodução
social e cultural,da ordem as

continuidader uptu ras por
MATTA 1981 ) . I nversão,(DA Em suma, derua

confusão.

I dé l aestá presente reprodução,Em ambas dedea
recriação, 0 Carnaval,de e cultural. para

mundo carnavalesco, ondeacontecer, precisa se
relações entre as entidades carnavalescasrede detece uma

pú bIIco, os artistas,I nterIocutores o poder as
Interior de cada protagonista do carnaval.famII las

Relações hierarquias, Identidadesesta beIecem eque
lnterferênclaop I sIções, relações de de poder,e

subordinação, cooperação e conflito.

em vez

e seus

e a

hierarquias soclais e

onde no entanto se substitui

uma ordem social

o doméstlco e o público, a casa

criar um

lugar e o

um lugar

e no
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capítulo próximoNeste anal Isare no vamos como
é,CarnavaI,funciona o I sto se estabelece a tela decomo

relações que forma o mundo do Carnaval. anáIlse tomaráEsta
como objeto a percepção dos protagonistas do CarnavaI sobre

opaslções, hierarquiasI ndentIdades, confII tosas e que
tornam essa festa possível.

anáIlse representaçõesIniciando pela das dos
agremi ações,protagonIstas podemosdas destacar quatro

dá conta das relaçõesaspectos de seu discurso.* um, que
diversas agremiaçõesentre os dirigentes das e entre os

Interior da agremiação;Integrantes que trabalham no outro,

dirigentes das agremiaçõesos conflitos- dosque aborda com
os músicos contratantes orquestras;das outro,ou que

relaçõesproblematiza entre representantes dasas as
poder público; por último,agremiações e os do temos um

aspecto do discurso que transparecem os diversos modosem
institui çõesde envolvi mento de privadas deou grupos

as agremiações- empresas, Federação de Recife,pessoas com
grupos de amigos, população local e Televisão.

Quanto ao atenção, deprimeiro aspecto, chama a um
discussão emlado, terno das diferenças de classe entrea

as agremiações d Iferenças entre grandesas e as
pequenas agremiações de outro lado, diferençase / as a

divisão de trabalho no interior das agremiações.

e as

partir da
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Tomando cada um desses pontos,
pelos seus protagonistas?

a dimensão do Carnaval um eventoConvivendo com como
não existe distinção de classe, deonde supostamente raça,

palavras chaves são Igualdade, mistura,liberdade,onde as
hierarquias não deixam de atuar e de abalar esse sonho.as

é Interessante percfeber protagonista queque o mesmo
afIrma:

Af I rma também.-

Não é de agora a hierarquização entre as agremiações.
Ata í de 1982),de José (MELLO e l e descreveNo livro o

várias agremi ações laçosIIgadasdesurgImento a
como até hoje, ou a grupos profissionais. EntrefamlI lares,

"No 
riqueza 
diferença nem 
Ninguém é 
Agremiação Cheguei Agora)

a
Não 
nem

de 
no

conta 
e uma

vive
você vê que 
médico. £u 
por 
rua

fl_£U_â£Hja_é._£íllL£â é de pessoas ma I s elevado. Ele vive bem 
componentes dele; 

engenheiro, 
sal na 

a orquestra 
samba; não 
só deles, 

coisa."

w
um nível
meio dos
só da arquiteto,

_ EfiJlââdele... com 
escola de 
de ninguém, 
mesma

rua 
na 

depende de ajuda 
Siri na Lata, é a

c o r , a 
existe 

de nada.
da

como eles são representados

carnavaI morre 
e o poder... 

de classe, 
de nInguém...".(d IrI gente
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o GluAfi__ Lfiâfiâjl£££â,elas encontram-se criado em 1307, por
peixeiros; traça fia__ Efiâ£âHíl£££, criada empescadores e a

1314, pescadores, l£££â_Q£âX£lD14a3, criada em 1322,por a
(magarefes,pelo pessoal II gado daao ramo. carne

marchantes);fressureIros, talhadores, Eiaaa_ aaiiiiââ,no
só desfilavam brancos,criado em 1332, a troça

Eâa Hâ__ Iâ£d£, Inlclada 1343, Inspetores deem por
quarteirão; g r u p o aslifi_ ______ A£àa_afln], criado em 1365,o

liberais- médicos,por profissionais dentistas, advogados,
a l££££_ ____________flâXâíâ ,engenheiros, etc; criada em

1365, pelos que trabalham durante carnava l -o garçons,
poIIcI a Is,motoristas, etc; SamAa Ma££aa aa

S£an££, criada 1374, profIssIonaIs II bera Is-em por
ar11stas plásticos, arquitetos, geólogos, etc; E£__A£Ha_A

também por profissionaisEaaââ/ criada em 1376, IIbe ra Is-
arqultetos, advogados, professores, etc; e Sl£i__Hâ_Latâ,

por jornalistas, fotógrafos,em 1376,
sociólogos, etc.cineastas,

Com o crescimento do carnaval sua abertura para novas
relações é Inevitável tornando-o,redes de certa forma,de

ma I s un I versai, sem fronteiras, aproxImando-
é possível ,se daquele sonho de tudocarnavaIque no

ninguém é de ninguém. separaçãoMas entrepermanece a
entre Interesses diversos.grupos,

duas agremiaçõesQuanto as citadas Inicialmente- Eu
Acho é na Lata- a questão do poder passa ma I sPouco e S I r I

ma I s sedutor,!
■

mesmo ano,

era racIsta;

criada no



Capítulo Página 79I I I

pelo fechamento de suas diretórias que colocamse como
subvençãoauto-sufIcI entes, desprezando qualquer da

Prefeitura e não participando, reuniões entreportanto, das
agreml ações.dirigentes das dirigentes do podereos

a í crítica, à Acho éP ú bIIco. EuEntra principal mentea
éPouco, composta por pessoas ricasde que e que essas

pessoas são, em geral, de fora de 0IInda.

Ninguém nega, a animaçãoentanto, do grupono
multidões.capacidade de arrastar Quando se fala na riqueza

nas fantasias- é aténão se trata dedos componentes 1 u x o
Já foicriticado, mencionado na primeira parte dessecomo

homogeneidade comotrabalho, apresentaa esse grupo se
e amarelo)(basta a cor vermelha mas de parcela desua

responsabII Idade aumento exorbitante do dasno preço
têmorquestras. Como e I es dinheiro, podem cobrir qua I quer

proposta das orquestras e, assim,

Esses clubes 
gente prá
gente. Mas 

é Pouco,
agora 

essas 
eles

T r o ç a
Sabe

pobre 
é 

um

uma 
povo 

de São 
todos. Só 

E o 
deles... 
mas é

não dá porque 
coisas...Eles 
pagam porque 
da Agremiação

de Troça de rico 
bota a gente prá trás. Sabe porque? 
Essas orquestras daqui antlgamente dava 
para a 
Eu Acho 
d Isseram: 'é tanto z;
têm d InheIro".<d IrI gente 
"A Mulher do Dia")

coisa, esse Eu Acho é 
é de Ollnda. É de Ollnda um 

Ele é de fora mas comprou
Então eu respeito. 0 

fora. É do Rio, 
esses lugares 

essas coisas, 
brincar no meio 

qualquer pessoa

"Tem uma 
Pouco não 
cara só. 
casa aqui, 
dele é todo de 
Paulo, Minas, 
dá doutores, 
não pode 
aberto para

e sua

I nf I acIonar o mercado.
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da

agremiações sãoEssas duas Intelramente Independentes
e diferentes das demais. Essas de fato representam uma

não estãooutra coisa, lado nem das grandes nem dasao
pequenas agremiações tradicionais, das mals recentes.nem
Embora não estão sempre em foco,enquadradas, elas sendo
alvo de Inúmeras críticas.

Acho é agremiação grandePouco, sem enredo,uma mas
é hánãonem alegoria, alvo principal: desf I I e deo

fantasias (é colocada nela a responsabilidade pela queda da
01 I nda);carnaval de

agremiações no melo da forma descomprometlda derua, na
brincar, e esnoba com duas animadas orquestras durante tres
dias de carnaval quando maioria ma I podea pagar uma
orquestra para sair durante dois dias.

Essas agremiações de constituem
ameaça pr I ncIpaI mente porque não se enquadram na hierarquia

brincando 
brincando 

cara

de 
uma 
sou 
do

que 
que 
é é 

se 
se

de
"0

r ua, 
pulso, 
Isso 
está 
está

está brincando na 
está brincando a 

uma cara fechada.
pobre é bom porque

está com fome mas
0 bom é o pobre
sou
a favor.
01Inda.
contra .essas pessoas 

Porque é ma Is 
eu 

ma I s

concorre com as pequenas

pessoal 
parece 
porque 
carnaval? 0 
divertinda, 
divertindo. 

Eu não 
fora, eu sou 
animação para Ollnda. Agora, 
contra eles oferecerem multo 
que a gente oferece aos músicos... Quer 
dizer, está tirando o carnaval 
Ollnda". (dirigente da Agremiação 
MenI no da Tarde" )

fantasia no

"ricos" ou "doutores"
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agremi ações,vigente competiçãodas Introduzindo uma
econômlca d I reta.

em grandes e pequenas.
Nas grandes encontram-se, entre ma I s citadas,as

dos Caetés , FI o rPI tombe Ira, Elefante, Vassourlnhas, Ma r I m
da Lira; encontram-senas pequenas

que vãode brincadeiras figurasdesde Isoladas como o
"Lorde 0 I I n d a " ,tradicional de passando pelos bonecos

(calculados, hoje em dia, em torno de 50, Independentes ou
agremiação), até as agremiações tradicionaisfundadores de

porte. Não são claramente definidose recentes de pequeno
que de II mltam das grandes e o grupoo grupo

é númerodas pequenas. Um dos aspectos citados deo
diferente do número de participantesque é

pois Eu__A£llfl_Á_Eflll£U tem uma multidão fiel seguindo-a, mas
é colocada entre as pequenas agremiações.

quem é éEmbora haja consenso sobre grande e quem
não definei sto quem faz o melhor carnaval . Napequeno,

quem é quem édisputa de que faz a festa, a
ladomaioria dos das pequenas

agremi ações, organIzação,defende esse tipo de por sua
brincadeira.forma de engajamento na

grupos têmOs pequenos uma mobilidade que os grandes
têm.não são citadosOs bonecos ma I sos como as

o melhor,
entrevistados se

A maioria divide as agremiações

coloca ao

os critérios

uma diversidade enorme
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simples de a hora quebr l ncadeIras ma Is r uas,

necessário- enquantoque for durase quiser, o tempo a
animação -sem exigir mui tos recursos,

gr.upos são, de modo geral ,mesmo orquestra. Os pequenos
Improvisados, não exigindo grandes performacesmulto mals

nos desfiles de fantasias.

A Importância crescente desses grupos,
da década está descentraIIzaçãode 60, dona

tinha sua força principalcarnaval antes no desfile deque
PI tombe Ira, Elefante, Vassourlnhas e Homem da Me I a-do
Noite. Não nãosignifica antes existisseque pequenos

diversidade houve umagrupos e mas,
poIí 11 caconjunção país,fatores--de conjuntura do

conjuntura política resistência,de 0IInda como foco de
e políticaampIlação da dimensão cultural do carnaval de

vitória da oposição em Ollnda, vitória de Ollnda01 I nda, na
título Patrimónioconquista do de da HumanIdade -que

que até então era0 Homem da Mela-NoI te, por exemplo,
um solitário, sente necessIdade da Mulher Diado que

vêm outros bonecosvida em 1967 depois,aparece na sua e,
disputando o lugar que era dominado

agremiações. Atualmentepelas grandes as ruas permanecem
pré-cheias durante t o d o tempo, desdeo a semana

atécarnaval esca quarta-feIra de cinzas. As grandes

ou menos
a partir ma Is

transforma essa cidade e

para povoar o carnava I ,

com eI a seu carnava l .

em alguns casos nem

a partir dessa década,

colocar nas
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agremiações são Infinidade de grupos queatropeladas pela

multidão tomando desse carnaval,Com conta asa
vêm encontrandograndes agremiações grande dificuldade de

do trabalho,mostrar conjunto seu seusespaço para o
a música.figurantes, fantasI as, a dança,suas

frustação para que desfIIam etodos- os
para aqueles que durante meses InvestIram naprincipal mente

produção desse desfIIe. Como desdobramento desse problema
s I tuações:trêssão apontadas queda fantasiadaa no

grandes agremiações com a saldacarnaval , crise das dea
brincarem IIvrementecomponentes entrepara asseus

saídapequenas agremiações 01Indade das grandes
agremiações para desfI lar em
outras cidades.

"0

a 
uma camisinha 

já facilitou a brinacdelra
E f I nanceIramente a 
que gastar com uma 

Então esvaziou os

Ollnda cresceu. 
Juventude, não 

com roupas 
não quer... 

pequenas

e a

os que assistem -

de 
ma I s , a 
participar 
essas roupas 

blocos,

e ganhar dinheiro em Recife e

cortam os seus desfiles.

carnaval 
NInguém quer 
quer ma i s 
pesadas, com 
Surgiram pequenos 
troças. As antigas foram dando lugar as 
pequenas troças, que tirou 
Tirou, pela conveniência da 
dizer, ao Invés de 
Indumentérla pesada, com 
com muita coisa, passou 
ca IçãozInho e 
cima. Então 
deles, entendeu? E financeiramente 
cota é menor do que gastar com 
fantasia completa. Então esvaziou 
cordões, os grandes clubes de Ollnda... 
Os pequenos clubes ofuscaram as grandes 
clubes... E a tendência é acabar os 
grandes clubes e ficar somente pequenas 
troças..." (figurlnlsta da Agremiação 
"Pltombeira dos Quatro Cantos")

0 que é uma

o pessoal.
roupa, quer 

botarem uma 
multo pano,
colocar um 

solta por
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da

O conflito entre as grandes e as pequenas aparece na
que a distribuição da subvenção do poder públicomedida em

beneficia ma Is as grandes. As pequenas acusam as grandes de
Junto com o poder público, critérios Injustosdefinirem, na

distribuição dos prlvl leglandc verdaderecursos, quem na
não assegura a animação do carnaval. As pequenas se colocam

as protagonistas privilegiadas,como na
condução e re-defInIção do carnaval de Ollnda enquantona

ma Is legitimadas pelo poderas grandes sendo aspermanecem
épú bIIco. 0 probIema maior dessasgastosque os

agremlações são a subvenção dada não é suficientealtos e
críticas das pequenas.- o que tem acontecI do

mals é, como vimos, pe rmanêncla dessasa pouca
grandes agremiações em Ollnda. que assistimos de fato é o0

essas grandes agremiações,deslocamento do poder que tinham
de mo blIIza r centenas de pessoas, para as pequenas
agremiações, restando baseado

questão tradição.na força ainda tem da Essasque a
agremiações ainda apesar da falta de espaçosustentam-se

(anal I saremosfísico para de músicao desfile, da falta
ma Is adiante), da falta de Interesse de muitos componentes

para outro 
fazendo o 
(dirigente 
Tarde")

ma l s e

para as grandes o prestígio,

como as dominantes,

para atenuar as

"Eu gosto ma Is das pequenas porque 
são as pequenas que fazem o carnaval. A 
grande sal daqui, quando chega all no 
Varadouro pega o ônlbus. e val-se embora 

lugar. E as pequenas ficam 
carnaval de Ollnda...” 

Agremiação "0 Menino da
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mala Jovens -pela dos dirigentes, degarra seus seus
famíliassimpatizantes tradicionaisde a Igumas dase

carnavaIescas de 0 I Inda .

deAo mesmo tempo que consenso que quem
grande animação do carnaval-participação são asgarante a

agremi ações, todos respeitam as grandes, criticampequenas
público por não dar uma subvenção melhor para queo poder

elas não prec I sem sair 011ndade busca de outrosem
de condiçõesIamentam falta do desf I I erecursos, a p o r

multidão e,conta da ainda, muitos dos dirigentes das
agremiações participam também organ I zaçãoda daspequenas

grandes.

o s

que também deveOutro fator
é agrandes agremiaçõesforça dessas pe rda disputa,da
atéaspecto essencial desse carnaval recentemente. Para

das característicasmuitos, fundamentais do carnavaIuma
o l I n d e n s e é entre as agremiações,rival idade decorrentea

do surgimento de novas agremiações a partir domultas vezes
e da dissidência.uma agremiaçãoconflito no I nter I or de

uma 
não

dias 
ver

de 
um 
há 
da

sabe os dias que 
vou ver EIefante 

na segunda-feIra vou 
Ma r I m

"Você 
domingo eu 
Vassour I nha, 
Pltombeira e Marlm dos 
terceiro dia você Já vem e 
a avenida, porque elas 
lá, todas as quatro, 
bar. . . sa i uma atrás da 
confusão, não há nada." 
Agremiação "Ceroula")

existe o

sal: 
e 

ver a 
Caetés; no 

vai a II para 
saem todas 

cada uma sal de 
outra, não 
(dlr i gente

concorrer para a perda da
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Apesar de alguns carnavaIescos afIrma rem que essa
écaracterístlca permanece, não fazverdade, parte do

passado; tradicionais rivais Vassaurlnhas e Lenhadoresas
sãoElefante eainda, PI tombe I r a. Quatro C a n t o sdose,

recentes dessa história. 0 carnavalapenas exemplos vemque
Início séculoexpressãotendo desde do temo nosso

l numerascontinuidade de brincadeirasem suas que se
desdobramentos e dissidências de outras.originam como Mas

não permanece, nem é Ela não serival Idade estimulada.a
ma Is como característlca desse carnaval.constitui

questão de divisão de trabalhoPassando agora para a
i das agremiações,Interior percebe-se que regras dono as

de agremiação para agremiação em funçãoj ogo variam dos
érecursos humanos materiais cada dee que uma capaz

questões básicasarregimentar. Ouas se colocam aqui: Como
conseguir dinheiro para colocar a brincadeira rua? Comona

Ir à rua?organizar a brincadeira para e I a

As agremiações contam, com sua própriaprincipal mente,
capacidade de enfrentargerar recursos para os

necessárI ossignificativos gastos colocarpara sua
é obtido através de bingos,brincadeira O dinheirona r ua.

sorteios, promoçõesde rifas, de bailes, de pIque-nI que,
da agremiação,venda de camisas taxas pagascom

pelos sócios A subvenção que a Prefeitura

E as outras fontes externas de recursos,

a marca

oferece não é suficiente nem para o pagamento da orquestra.
ou desfllantes.

como veremos ma Is
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N 8 o é fácilsãoadiante, mu l to I rregulares. para nenhuma
mo bIII zaçãoagremiação de fundos, exigindo mu 1 toa

sacrifício, E otrabalho, força de vontade e criatividade.
único retorno é o prazer de

o

evidência financeiraUma da dificuldade das
fato de mu I tas poucasagremiações é terem sede própriao

são citadas apenas a de PI tombe Ira,de Vassour I nhas e quea
estruturadas.coIocam como ma Is bem organizadas ese

exIstêncla própr I a proporcionaA da sede uma
Estaslevantamento defacilidade maior recursos.

aos sábados e domingos,sedes funcionam Inteiro, com
bar, promoções de eventos <blngos, sorteios) eserviço de

venda de Ingressos para As sedes daquelas duas
mas garantem um trabalhoagremiações são bastante simples

contínuo, gerador de recursos.
Integrantes da agremiação e para ade entretimento para os

popuI ação em geral.

ótimo! Isso 
satisfeito, 
o pessoal 

(ex-dIrI gente

brincadeira 
carnava I . . .Sa l r 

E quando se 
o clube esta 
que vale. A 

a gente 
agradou, 

Agremiação

amor à brincadeira, 
aquela brincadeira se 

brilhar no 
Sair direito, 

pessoal dizer: 
é o 
é Isso, 

se 
da

sentir que o povo aprovou.

o ano
para o

ver sua brincadeira na rua e

os bailes.

Funcionam também como espaço

"Trabalhar por
Querer ver 
exibir, 
decente. 
recolher 
noite foi 
gente fica 
saber que 
gostou." 
"Homem da Mela Noite")
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que não dispõem desse espaço utilizamAs agremiações
sedes dos que têm ou então o <1 ),as

realização dosligado a Prefeitura, ba I Iespara seus e
As dificuldades dos queoutros eventos, pagando uma taxa.

não têm sede são multo grandes, mesmo porque, com poucas
exceções, são art I culaçãopessoas pobres poder de

razão - que não a económica - queNão. é por outrarestrito.
as agremiações de O IInda de modo geral, com mui tasaem,

luxo < se compararmos com o padrãosimplicidade, nenhumsem
do desfile do Rio de Janeiro).

r

dia com a 
tem todo o 
não temos

posso 
não 

a I .

Eu quero 
com o 
fIze rmos 
quaI quer 
I á

1 Antigo 
Centro de 
frase do 
preferia o cheiro do cavalo

têm 
têm sede 

dominó, 
tendo 
eles

de 
a gente, 

ele ajuda 
Nós, 

aqu I 
e damos 

como

Que 
numa 

a I eles 
graça, Já 

quando 
e nós 

por 
camisa 

para

registrar 
tenho um lazer 
Você vê, as 
têm o lazer, 

tem dama, um 
aquele lazer 

têm direito de 
tem suarê, então 
em dia com 
Ele

"... não 
mensalidades porque 
como outras 
agremiações que 
tem Jogo de 
negócio, 
naquela 
cobrar. Tem 
ele chega 
mensal Idade, 
direito. Nós 
I azer, então

Clube Atlântico Ollndense, hoje conhecido como 
Arte Popular ou Cheiro do Povo (alusão à célebre 

ex-presI dente João Figueiredo, que disse que 
ao cheiro do povo).

EI es 
sede, 

a matiné, 
lá, estando 

não paga, 
não temos sede, 
não faço questão que eles 

(os integrantes 
que eles 

nosso 
uma 

agremi ação, 
trabaIhar 

ajudando e 
carnaval , 
também.
confeccIonamos 
pelo clube 
feminino como masculino" 
Agremi ação "CarIr I " )

e com

da agremiação) paguem, 
trabaI hem de acordo 

trabalho. Que se nós 
festa numa sede de 

vão para 
estão 

chega o 
aJ udamos 
exempI o, 
timbrada 

eles, tanto 
(d Irlgente da

clube "Cheiro do Povo"
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é uma das ma Isagremlação em 1921,Car l r I , que nasceu
carnaval , atéé que abria o01 I nda. E l apopulares em o

a I a deconfII to Internohouvemomento e umaumque
dessa agremiação o Homem da Me I a-e fundoudlssldentes salu

brincadeiraCar I r I continua sendo1932. MasNoite, umaem
carnavaIescos pelapela maioria dosqueridamu l to e

população pela ma l s pobrePrlorI ta rlamente,local ,
Importantes doma I slocalizada nos

concentração de dograndes animadoresponto de vista de
Bom Sucesso, Guadalupe.ollndense- Amare Branco,carnaval

conseguiragremlaçãoformas destaUma das recursos
brincadeira é a seguinte:para sua

o

têmn ã oagremlações contamsedeOutras commas
condições de grande parcelaIntegrantes assegurar umaem

Ceroula,Abrlncadei rados gastos porna rua.para a
não se situa entre bem subvencionadas pelaexempI o,

deu 
de 

uma 
um 

nós

"Então convidamos o pessoal 
no figurino e diretores, 

de rifa. Nós 
Cada prémio 

de Clube, 
doze cervejas, 

outro 
um 
uma 
Então, 

dizer, 
prejuízo, foi 

própr los dlretores 
confeccionamos os

sa I 
cartão 
compramos nada, 
por diretos 
que deu 
refrigerantes, 
pé-de-moleque, 
vinho, um deu 
mão de milho, 
balaio. Quer dizer, aí nesse 
não tivemos prejuízo, foi tudo 
pelos próprios diretores do 
Então nós confecclonamos os talões da 
rifa e soltamos para o pessoal que faz 
parte daqui." (dirigente da Agremiação 
"Cari r l " )

que 
e soltamos 

também não 
foi doado 

Teve um d I retor 
outro deu doze 

deu um bolo, 
deu um botljão 
galinha, um deu 

nós enchemos 
aí nesse caso, 

doado 
clube.

as ma Is

bairros considerados
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seus dirigentes têm uma certa tranquilidadePrefeItura mas
na arrecadação adotando o mesmo método todos

Cad’a participante paga uma única quota, que não é
dá direitoEssa quotaperto do carnaval.pequena,

um chapéu < fantasla da troça) que custa ma Iscamisa e ou
dá àmetade do valor da quota; direito ainda

pa r11cIpação, na feijoada, regada a cervejacom a esposa,
os anos por essa agremiação, no sábado deprogramada todos

carnava I , cerca de setecentas, oitocentas pessoaspara e

feijoada,pessoas da oferecida na terça-feira de carnaval.
Essa agremiação ainda sal com uma pipa, no trajeto da troça
durante o carnaval , mi I IItros de batida gelada paracom
seus Integrantes ma Is estiver seguindoe quem a

é óbvio que' aquela quota não é suficiente parabrincadeira.
todos esses gastos, considerados elementares, e ainda para
ajudar no pagamento da orquestra. A feijoada, a cerveja, a

nãopeixada e P l pa daquela quota f I caa saem que
realmente reservada para a fantasia e parte do pagamento da

consegue doaçãoorquestra. A d IretorI a de pratIcamente
atravéstodos Ingredientes de alguns Integrantes em

me Ihores condIçSes através de comerciantes e
empresários simpatizantes da troça.

E quais são, de modo geral,as necessidades os gastose
agremiação para l r à rua? A necessidade maior que

e n v o I v e alto custo atinge todasum e que quase as
agremlaçães exceção Escolasdas de Samba, doscom

os anos.

menos a

económicas e

regada também a cerveja - com o mesmo número de

de uma

a uma

na peixada,

dos recursos

na rua
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cabocllnhos, das Lau rsas de a Igumasma racatus, dos e
pequenas agremiações são as orquestras de frevo. Dado a
importância dessas orquestras carnaval de OlIndano

essência,consideradas como seu fundamento, sua força,sua
mesmo tempo, talvez por Isso mesmo,e, ao

a possível mortede estrangulamento,impasse, seu pontoseu
elas, serão detldamente analisadasdo carnaval o I I ndense

ma I s adiante. Outras necessidades e outros custos variam
multo de agremiação para agremi ação.

modo geral, nenhum componente da d Iretorla de□ e um
ganhar dinheiro, équalquer agremiação deve enfatIzado, por

amor"quase todos, porque essas ao
Dm dos dirigentes,seja, gratuItamente.carnaval, ou ao

nãodistinção entre os que são remunerados dos quefazer a
trabalham por amor (citando váriossão, contrapõe aos que

que sãodirigentes) que se enquandram noremunerados e03

"trabalho de carnaval" são aqueles que carregam as faixas
agremiação eventuaisdosda e seuscom o nome

águapatrocIonadores, são aqueles que carregam para os
sãointegrantes da brincadeira, aqueles que saltam fogos

a atenção para a brincadeiradurante o percurso para chamar
todos à participar Essas pessoas nãodela,e convI dar etc.

têm vínculo agremiação,d I reto Interessecom a seu
éprimordial a possibilidade de ganhar dinheiro fazendo

que não exige nenhuma qualificação.serviço,esse tipo de
são pessoas substituíveisde vista de sua função,D o p o n t o

a qualquer momento.

sua vitalidade

pessoas "trabalham
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anónimoEntre desqualI fIcadoesse grupo e e a
IntermedIárI o,diretória, encontra-se compostoum por

saber ou- uma profissão necessáriosdominam umpessoas que
Algumas delas têm umfuncionamento da brincadeira.para o

vínculo seu trabalho é fundamentaldireto com a agremiação,
Insubst1 tu í veI, pela carênciamultas de pessoase, vezes,

tal relação com a agremiação.com tal habIIIdade ou Entre
ma I s citados encontram-se flgurlnlstas,03 OS as

"artesãos do carnaval" (fazemcosturelras, alegorias,os
etc),estandartes, carregadores dos grandes bonecos, porta-

bandeira, programador visual . Essas geral,pessoas, em
critériosma I s quantoseguem ou menos os mesmos ao

éestabelecimento do preço de Setrabalho.seu sua a
agremiação faz parte da diretória ou é figurante - ou se
é simpatizante agremiação pobre norma Imente as

"trabalha por amor",ma Is tradicionais e populares nãose
é vál idocobra nada. Isso qualquerse dospara um

componentes desse grupo.

e l e

a 
da

um 
é

um
"A

um 
de 
vê 

cobra."

a
agrado"
Mulher do Dia")

Elefante 
que 

não
"CarIrI")

"Tenho meu filho que sabe carregar 
boneca, não pago a ele mas dou 

(dirigente da Agremiação

"Nós temos um flgurlnlsta, 
amigo nosso. Ele é do 
01 I nda . . . Pela sItuação 
nossa agremiação, ele 
(dirigente da Agremiação

de uma
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oficial.

"O

As agremiações não gastampequenas pratlcamente com
famlI lares,de pessoal . Os dlr e t o rI a,pagamento a os

brincadeira dão conta dafIgurantes e sImpatIzantes daos
para colocá-la rua. Já nas grandesprodução necessárI a na

exigências critériosãoagremlações 0outras. doas
amor quando se pertence à agremiação é válidotrabalho por

também para as grandes mas,
do desfile,complexldade maiores a estrutura

de pertInêncI a à brincadeira não dão conta do
costureiras e tambémvezes sãorecado. Multas contratadas
compõem aquele gruporemunera-se outros prof I ss I onaIs que

Inte rmedIá rlo, éartesão,fIgu rInIsta, etc.como o o
frisarimportante grandes, muitosque nessasmesmo

pequenas nãotrabalham por amo r
Já foisão tão apontado, fazendo circular

entre elas principal mente entre as ma Is tradicionais ou
dissidentes existindopessoas, um

de colaboração e de defesasentimento de sol Idarledade, de
continuidade de Em termos quantItatI vos,a diferençatodas.

número de figurantes te rmosremete ao e em

ganho, 
da

saio 
saio 
Saio 
recife, 
horas da

as mesmas

radicais como

entre as

exigência e

e que as diferenças com as

pelo seu próprio tamanho e pela

"Sou porta-bandeira oficial. Eu 
quatro horas da manhã no Carlrl e 
quatro da tarde com o Vassourlnha. 
dez horas da noite nas Pás, de 

Na segunda-feira eu saio nove 
manhã com os Espanadores de 

Ollnda... A gente não vai brincar, a 
gente também vai traba-lhar. Não cobro 
do Vassourlnha porque é meu clube, o 
Carlrl porque não tem dinheiro. Agora, 
clube de rico eu ganho, eu exlgo 
verba." (dirigente da Agremiação 
Menino da Tarde")

maior se

familiar ou
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à ex l stêncI aqualitativos se refere de fantasias ma l s
mas não luxuosas.

A I .

são colocadas í tem < oAs fantasias segundo
Já vimos, é a orquestra) malsprimeiro, Nascomo car o.

agremiações mals pobres, Integrantes ajudam na compra daos
- organIzaçãofantasia com seu trabalho do espaço para
participação em comissõesba I les, vendas de camisas, de

àarrecadação popuI açãode Juntorecursos e aos
Eles não têm condiçõessimpatizantes da brincadeira, etc.

de arcar f1nanceIramente com o custo da fantasia mas, no
confecção. Nas agremiaçõesque podem, auxiliam na menos

maiores,pobres e geral mente
agremiaçãofantasia ajuda, dentro dee a suas

posslblI idades, fazenda e apetrechos,compra dana

repente, 
fantasIs.

estar 
no

podem, 
de 
de 

500

"PI tombe Ira andou 
brilho por 
penachos e 
aquilo... 0 
deve 
Isso 
pelo Sul. 
ver palha, 
ver esteira, 
boneca de barro, 
aqui porque 
não é 
uma fantasia 
luxo, mas 
d e não 

podem.
IndIgênc I a 

fantasia pede
Aí que fica feio, 

o brilho das 
tinta acrllex." 

Agremiação "Pitombelra

cansadíssimo 
Rio de Janeiro, 

Então eu 
que ver 

quer ver 
Os turistas querem vir 

é novidade.
só Isso, 

de 
não têm 

manter, 
Flnance Iramente 

sa I 
Se 

apretechos colam 
não é? Eu 
I anteJ ou I as 
(flgurinlsta da 
dos Quatro Cantos")

uma época com 
aí, com 'multas plumas, 

tal. Eu procurei acabar com 
turista que vem para cá Já 

de ver tudo 
em São Paulo e 

acho que ele quer 
algodãozlnho, quer 

boneca de pano,

com a

pesadas e caras,

como o

os destaques encarregam-se da

E além do mals 
as pessoas aqui fazem 
luxo, dl zjem que é de 

condIções de fazer , 
porque 
não 
uma 

uma
10. 

troquei 
por
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rifasbilhetes dascamisas e dosvenda das que esses
próprios ParadeIntegrantes passar. osencarregamse

agremlação tota I menteflgurantes,demals aassumea
trabalho dessas pessoas.

Nas agremiações Integrantesgeral ,grandes, em 03

venda de camisas e dequota e ajudamcontribuem com nauma
sede, Játêm devimos, podem disporAquelesrifas. que

de arrecadação dealternativasoutras recursos que esse
Com d IretorI apossIbIII ta . recursos aessese s p a ç o

tecido ma I s forde comprar o e o queencarrega-se
necessário para a confecção da fantasia.

mu I to pelos dirigentes dasutIII zadoUm expediente
têmagremiações, aqueles algumamlgos deou gozamque
comprar o que for necessário paracomérclo, éprestígio no

crédito, várias prestações ou com chequesa em
P ré-datados.

na rua.
b o t o 
e I e

"Me devolve 
Eu 
num 
fui

e I e 
me entregou 
para a rua, 
lá e fiz débitos 

fazer 
loja,

parti p ra 
gerente da 
para ele para 30 dias, 
botei as costureiras 
trabalhar... Agora, 

com duas

a fantasI a

fantasia em troca do

o cIube que eu 
peguei com um mês; 
dia e no outro dia fui 
para as lojas, chegue I 
sem ter condições. Mas 
déb I tos, falei com o 

passando um cheque 
Comprei fazenda, 

aqui para 
conclusão, fiquei 

de novo com duas responsabilidades: com 
o Cheguei Agora que voltou de novo para 
a minha mão e com o Elefante. Agora eu 
pergunto a você: o que você faria? Você 
deixaria um clube que você bem dizer se 
criou nele?" (dirigente da Agremiação 
"Cheguei Agora")
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Além dos gastos Já mencionados - orquestra, pessoal da
fantasiaapoio, encontram-se ainda as despesas com os

(entreadereços, fogos, alegorias elascom com as a
produção dos sua manutenção,grandes bonecos, e
alegóricos das agremiações Pltombelra, Elefante e MarIm dos
Caetés). A maioria dos dirigentes afIrma doque saem

com grande déficit.carnaval

questão sobreAo tentar responder consegui ra como
tambémdinheiro para foir ua,

questão,respondida, parte, segunda sobreem a a
organIzação ébrincadeira.da Importante apenas ressaltar

anáII sema ls alguns aspectos, antes de concluir dasa
relações entre agremi açõesos dirigentes das diversas e
entre Integrantes trabalham I nterIor daos que no

éagremiação. Impo rtante menclonar, modo,grosso o
de protagonistas na conduçãoengaJ amento de cada grupo de

sua agremiação.

À diretória cabe escolher e contratar orquestra;a
proj eto do figurino, levando em conta os custos;aprovar o

tra balhoacompanhar do departamento de fantasI a;o
a programação para obtençãoestabelecer toda de recursos

(festas, e tc),rifas, sorteios, venda camisas,de
comissõesparticipar efetlvamente Junto contatosa nos

empresários, amigos,diretos com comercI antes, Integrantes

colocar a

os carros

brIncadeIra na
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da brincadeira, para solicitação de material, mantimentos e
a agremiação. Além dessas tarefasdinheiro para levadas a

termo eficiência,maiorcom dependendo daou menor
prganlzação decapacidade de cada grupo, exIstem ainda as

a direçãoatividades entre demaIs Integrantes dae os
agremiação que se ampliam ou não para os fo Ii ões em geral e
que visam Implementar da festa.

Como um bom exemplo desse 11 p o de atividade temos a
no sábadotradicional felj oada de carnaval

terça-feira oferecidas pelo Ceroula para seus integrantes
antecede àEsta comi Iança,famlIlares. com cerveja,

concentração. Etroça, fazsalda da parte da durante o
Já mencionamos,trajeto, acompanha a brincadeiracomo uma

pipa com mi I litros de batida para todo mundo que quiser se
prIncIpaImente, bebida oferecI da aosservi r. A comida e, a

concentraçãosãoIntegrantes eIementos decomuns na
agremiação Dependendoqual quer ter comi da. do poder

éaquisitivo de banquete ma I scada grupo o ou menos
sofisticado, às à cerveja, àsvezes restrIgIndo-se vezes
sendo oferecido por um simpatizante.

é de exigências
de organização exista uma equipe bem estruturada, estável e
com mui ta gente para suprir todo ainda ma Is

equipe équando sabemos composta, multas vezes,que essa
trabaIhadores percebem pagamento,por que como como

retorno, unIcamente a moeda da alegria e do prazer de ver

com os

e a

se supor que para cumprir todas essas

a animação

o trabalho e

peixada na
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Mas ao contrário dessas suposições,br I ncade l ra r ua.sua na
é diretória precarIamentegeralexIste umao emque

Já que grandeorganlzada, que ar eune poucas vezes,se
e que apesar do número razoávelmaioria não dispõe de sede,

(algumas diretórias têm mals de 10 componentes)de pessoas
Essa crítica faz partepoucos são os que trabalham de fato.

reclamação geral
maneira fluída, aparentemente descomprometI da, queque a

organização carnavalesca. Mesmo sendo assimcaracteriza a
mantido por muitos anostem sido as mesmas

condução do o mais Importante,pesoas na processo e, esse
grupo tem conseguido, de todas dificuldadesapesar as

a brincadeiramulta garra e assegurar uma
animação crescente.

n

em 0IInda, 
reunir multo

uma 
quinze

o carnaval 
precisa

"Carnaval aqui em Ollnda, se a 
gente começar a se reunir multo se 
acaba, é que sá partido. Tem que se 
esperar mesmo para chegar a época. 
Quando chega a época é que a gente se 
embala." (dirigente da Agremiação 
"Cerou la")

nossa i 
só tem

gente fazer o carnaval é 
com multo sacrifício, precisa ter 
sangue de carnavaIesco...Um clube tem a 
sorte de pegar uma diretória, vamos 
supor, de dez homens que realmente 
queiram trabalhar. é uma beleza, é a 
maior felicidade do mundo, é você botar 
aquela agremiação na rua. Aí é como eu 
estou dizendo a você, quando calha de 
ter uma diretória, como a nossa mesma: 
Tem quinze diretores, só tem três

...Só está existindo dois para 
botar essa grande agremiação na rua, eu 
e o presidente; para arrumar dinheiro e 
o flgurinista para fazer as fantasias 
porque o resto dos diretores é tudo 
acomodado... 

Para a 
mu I to

eficiente e

mas nos parece menos uma falha dode uma

conduzir com
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da

visual ,programadorpessoal de apoioQuanto ao
costure Ira ,' eles são ImprescendíveIs àetcflgu rInIsta,

são remuneradosagremi ação. Alguns pelos seu trabalho e
têmcomo Já Elesvimos.outros trabalham umapor amor,

à diretória.grande autonomia de ação com relação Depois de
custos dasprincipal mente,aprovado P r o J e t o osO e,

A Igumastrabalham Ilv remente.tantas I as, essas pessoas
com várias agremiações, quando o

engajamento é ma Is profissional, uma
fio, Jáúnica agremiação durante anos fazendo parte do
relaçãoMas existeg r u p o. sempre uma a

que são remunera d os,o preçobrincadeira pois, mesmo aqueles
trabalho é ao poder aqulsItlvo darelativode seu sempre

agremiação.

trabalhando, porque o resto na hora de 
trabalhar não aparece." (dirigente da 
-Agremiação "Cheguei Agora")

"Todos os diretores se sacrificam, 
botam do bolso, mas fazem o carnaval. 
Não é por amor a Prefeitura, é por amor 
ao carnaval da cidade, é por gostar da 
coisa." (dirigente da Agremiação 
"NordestI na")

porque o 
aparece.

delas assumem compromissos
e outras dedicam-se a

"Eu pensei que essas grandes 
agremiações tinham mals organização e 
tal, mas é Igual a nós...no ano 
passado, no fim do carnaval, só tinha 
quatro pessoas trabalhando. E começou 
com umas 10 pessoas." (dirigente 
Agremiação "Eu Acho é Pouco")

emocIonaI com
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físico0 fato de tudo omesmo espaço
faz come a festa propriamente ditatrabaIhoprocesso de

se misturem um pouco e todos terminemas etapasque todas
estãofestaTra baIhopartIcI pando um pouco de tudo. e

II gados.IntrInsecamentecarnavaI o IIndense,assIm, no
Da í, a IIás , dificuldade de pensar esses grupos comoa

pois éd Iretorla, pessoalestanques
diversas funçõesmulto normal entre pelasa passagem as

quando nãomesmas pessoas,
funções fazem parte da d IretorI a, confecclonam fantasias,

e participam como figurante da agremiação.alegorias, etc,

de
uma

é ImportantePara concluir, o caráterreforçar aqui
condição para continuar como sendofamiliar desse carnaval,

nível de partIc I pação popu lar.de Ao mesmor ua,

base de 6 a 8 
fIgu rInIsta 

costure Ira
o 
por amor a

da Agremiação

aqui 
0

horário, é 
noite....

Nós temos 
costure iras.

chama
e l a

as
que eu 
agremiação 

entendeu?"
"Pi tombe Ira

risca, 
a costure Ira chefe, 

e qualquer orientação que 
chama o f I gurInIsta. 

trabaIham

desenha e 
explica a 
ela precIsar 
Multas 
brincadeira." (dirigente 
"Car I r I ")

com esse

chega 
figurino, 

então tem aquele pessoal 
7h r da

na época da 
da fantasia, 

que tem aquele 
noite à mela

ocorrer no

"Eu acho que de uns 20 anos para 
cá não existe assembléia. Eu Já entrego 
o tema pronto, as pessoas confiam 
cegamente no que eu faço, porque até 
agora essa agremiação sempre teve 
sucesso, entendeu?" (figurinlsta da 
Agremiação "Pitombelra dos Quatro 
Cantos")

assumem ao mesmo tempo as três

de apoio e foliões

"Quando 
confecção do
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é aplaudido por tantoso crescimento do carnavaltempo que
positivo expande,carnavaIescos, que se que

a animação,participação, que aumenta que seduz,aumenta a
o número de agremiações,que multiplica

vêmtantos crescimento,outroscarnavalescos nessee
poss í veIcontradItorIamente , causa para aa

negaçãodescaracterIzação carnaval , dedesse suaa
defesa da tradição, éposltividade. Não se trata bem de uma

é como se houvesse um saberque eles defendem.outra coisa
prática carnavalesca, conhecimento sobreExiste um

exIste o contextoaprendizado eexiste umbrincar,como
determlna, de certaaprendizado efavorece talsocial que

é umade brincar.a especlfldade,seu modo,maneira, comoo
propriamente pela tradição mas pela continuidadedefesa não

transformaçõesIncorporandobrincadeirada que suaas
expansão lhe

poder pela condução do
é com orgulho queo melhor.carnavaI

de famílias o I I ndenses que estãovárias geraçõescItam as
do séculoInício carnaval.envolvidas desde com esseo.

brincadeiras que nãoEssas famílias criandoIniciaramque
têm descendentesexIstemma l s novasnos seusagora

: i daanImambrincadeiras, grandes que as ruase pequenas,
Importante é quecidade. todos partIcIpam da

Idade não permiteou assistindo,festa, pulando quando a
multidão que vem dedança do frevo. Mesmo

até controlam brincadeira,agora eIes aindafora, a o
núcleo é amlgos, conhecidosparentes,ainda formado por
foi iões. querem entrarentendem ouE os de fora que no

com a

etc...esses mesmos

ma I s a

que eles acreditam ser

Impõem mas nunca destruindo seu fio condutor.

e uma

E o que é ma Is

como algo

Os carnavalescos não querem perder o
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regras definidas por esses guardiõesaceitandomesmo Jogo,
carnaval o IIndense , entram nado

não tensão. nãonenhuma Quemgerando entende dessa
br I ncade Ira fica de fora, Inclusive geograficamente eles

lhes é oferecido os focos decidade baixa ondeprocuram a
anI mação uma orquestra um trioou como
elétrico local I zado determinado ponto.num

Uma agremiação com Integrantes Já é considerada de100
sãobom porte todos conhecidos, todosuma vez que

estabelecem uma relação entre sI e tomam a brincadeira como
é cada agremiação constituísse umasua. pequena

festa nas grande festa sendo a somatórioa
delas, mantendo sua personaI I dade. A mlsturamas
se dá pela defesa doespaço,

éo b j e 11 v o écadamesmo cadamas uma uma e uma
Imprescendíve I à festa.

divisãoNa caráterde trabalho, famlI lar dano
brincadeira, divisão dos púbI l.cos participamna doque
carnavai evIdencIa-se multas nessa rede de relações,vezes,
uma concentração de poder nas mãos daqueles que dirigem as
brincadeiras

0 segundo
agremiações e os músicos ou contratantes

das orquestras.

no mesmo

como se

brincadeira sem problema,

ruas de 01 I nda e
cada uma

aspeto à analisar são os conflitos entre os
dirigentes das

pela convivência

um carro de som,
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enfrentado écarnaval de 0 l I nda tem orquestra. A
música e a dança constituem a alma de qualquer carnava I . Em

a música0I I nda , o frevo,e para ser
executado, exige a orquestra. 0 carnavaI de 0llnda, sem
orquestra, perde sua alma, deixa de existir. Nesse sentido,
esse carnaval encontra-se ameaçado, que se observauma vez
uma séria agremlaçõescrise entre orquestrasas e as

dos músicos.carnavalescas, contratantes Po r
razões camlnha-se até agora sem solução,Impasse,para um

entre a permanênciaas agremiações,entre as orquestras e
crescimento do carnavaI de 0IInda ,dessas orquestras

resistência à mudança.entre formas alternativas de som e a

a multiplicação do número0 crescimento do carnaval,
das agremiações, multo maior oferta dea demanda que a

consciênciaelevação proflssIonaI dosorquestras, daa
músicos, alto preço exigidoo
das agremiações; essa sequência de levantados são osfatos
pontos cruciais da crise Instaurou no carnaval deque se
0IInda .

"A gente, carnavalesco, não deixa 
isso acabar com o carnaval não. Mas os 
músicos estão acabando com o carnaval." 
(dirigente da Agremiação "Cheguei 
Agora")

com a

e a dança são o frevo,

e o

pelos músicos aos dirigentes

uma série de

É unânime a afirmação de que a dificuldade maior que o
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a

uma

ver

Colocar uma orquestra rua atualmente no carnaval dena
01 l nda tornou-se grande 0aventura. deuma processo
transformação àde carnavaI basIcamente restritoum
população local carnava I de dobrandopara um massa, o
número dessa população, sem alteração do físico,espaço
afetou, prInc1pa1 mente, Nos momentos de
maior concentração da multidão, a partir do melo da tarde,

ma Is estreitas, simplesmente as orquestras passamnas ruas
em silêncio. 0 c o r d ã o a agremiaçãohumano que faz para
protegê-los resiste à pressão da massa compactanem sempre
de nãopulando frevo. Resultado:pessoas o apenas o
Instrumento é mas também a própria Integridadedanificado,
física dos músicos é colocada em risco pois multas vezes

feri mentos, ainda que reIatlvamentesaem com leves um

E aí ele perde o carnavaI deixa de cumprIre os
contratos assumi dos agremlações.diversas S I m,com as
porque cada éuma agremiaçãocontrato fazem com deque
quatro horas. Eles trabalham pois éI ncessantemente nesse
período do entãorealmente faturam. Quando existeano que

Instrumento,

pode 
aqu j

"Agora, 
deles mesmos. 
acostuma de 
na rua. 
aqui no 
caminhão, 
querem e 
chão, pisando 
Agremiação "Ceroula")

se 
som 

orquestra 
Ollnda em cima do 
recI amando. Eles 

o músico no 
(d IrI gente da

um daqueles acI dentes,

gente não pode correr 
0 pessoal aquj não 

você botar um carro de 
Se você botar 
carnavaI de 

já estão 
gostam de 

no chão.

com o músIco ou com seu

lábio ferido ou um nariz sangrando.

a música e a dança.
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é um desastre porque e I es perdem a oportunidade de fazer
de mela" prejuízograndeseu ou saem com se seu

Instrumento foi atingido, pois
é bastantetrombone um saxofoneo u caro

músicos não condição de comprar outro. ■totalidade dos tem
agremiação lembraUm dos dirigentes da que

existiam as orquestras da polícia, das Forças A rmadas. Como
Instituições não férias músicos,davamessas aos era

possível fazer um contrato com essas orquestras através do
quarteI este responsabIIIzava pelos I nstrumentos.e se

orquestras são contratadas por foraHoje, essas
preço de mercado.

do número das agremiações,0 crescimento somado ao
multidão transformou a correlação de forças,crescimento da
dominada pelos dirigentes das agremiações,que antes era e

o músico,central é dentro daa figuraquem passou a ser
lógica do mercado, pois tornou-se peça As orquestrasrara.

músicosorganIzadas, ma I sma l spassaram a ser seus
à medida quearticulados proflsslonalmente, exigindo ma Is

riscos ao desenvoIvI mento trabalho aumentavam,de seu03

preferindo até tocar fora de 0Iln d a, quando essas propostas
são ma Is Issoatraentes. porque velo em benIfIcI o desses
músicos, ação,ampIlando ma I s ainda deseu campo o
crescimento do carnaval no em
outros Estados do Nordeste. Po r exempI o, cidade dea
Vitória de Antão,S ta zona da mata pernambucana, tem tido

da empresa de bebida Pitú.um grande apoio

"antIgamente"

"pé

e a quase
um plston,ou um clarinete,

Interior dc Estado ou mesmo

e cobram o

ou um

Esta empresa vem
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contratando músicos para animar o carnaval dessa cidade que
região. 0dos me I hores da.despontadotem se como um

não semercado, portanto,

de Ollnda não somenteEssas transformações carnavalno
levaram à restruturação das orquestras,

também à restruturação das agremiações,novo patamar, como
às exigências.organizaçãosubordInando 0sua novas

carnava I , portanto, mudou, e seus protagonistas principais,
dirigentes das agremiações, estão ainda procurando novosos

novas estratégias,camlnhos, nova
uma poIí 11 cacon J untura, contexto criadoa por

externa ao carnavaI utlIIzando-se do carnavalmas como
marketing - carnavaI/particIpação popular.

A multidão brincar carnavaI de Dl I ndao
um aumento consideráveltrouxe, consequentemente, númeroao

de agremlações.partlclpantes das Cr l ou-se grandeuma
d i stâncla entre término doinicio desfile deo e o uma
agremlação, impossibilitando que seu som seja escutado por

reclamação é geral,todos. A pessoas dançam sem ouviras a
música. animação dadaA e pelo passo não estápe I o frevo

a músicama Is beneficiando a tudos; dança, aspectos
estão preJ udIcadasma I s Importantes desse carnava I , pela

falta de pela falta de espaço para
pela própria músicos,a dança, falta de pela falta de

dos dirigentes das agremiações para contratação derecursos

limita ma is a Ollnda.

e a

espaço para os músicos,

para uma adaptação a essa

recolocando-as num

esse novo

que velo
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número músicos, poIí 11 camaior de f a I tape I a de uma
adequada a esse novo momento.

o

Não é fácil mudar 0 carnavalesse quadro.
continuao espaço ascrescer,

brincadeiras menores mu 111pIIcam, dispensando multasse
músicos da agrem!ação maior;delas os

faz músiconão se o outro, prIncIpaI mente,
músico de questão defrevo. Uma fundoorquestra de d I z
respeito às condições de sobrevivência e de formação desses
músicos.

J untar, 
uma 

não 
carnaval 
que 

não
a 

v I a

o 
de 

Tem 
eu

gente... 
corrigir, 
seguinte: 
clube

com essa multidão 
o controle 
da Agremiação

0 meu clube não dá 
quando dá vou logo 

para ver 
questão 
sabem, 

que 
multidão 
ma I s o 

orquestra 
passou os

tanta 
tentar 

fazer o 
para. . . 0 

a 
e 
e

eu 
então 

orquestra 
de vez em 
junta, vem 

passarem e 
de novo,

a 
para 

orquestra se 
deixa todos 
começa tudo 
etc...A gente tem de pensar serlamente 
o que fazer, pois com essa multidão no 
carnaval a gente perdeu o controle da 
brincadeira." (dirigente 
"Vassour I nhas")

orquestra já tinha passado ou não 
tinha vIsto, 

comecel 
comece I

de 
a 

a 
não
quando, 

para frente 
vai tocando 

clube pá ra ,

mandando parar 
clube todo;
organização que 
umas Inovações 
criei...quando 
aumentava e o 
desfile. D

"A orquestra fica lá atrás 
sufocada no melo daquela multidão. Aí é 
que tudo se perde, 
uma d I stâncla porque 

para 
é 
eles 
no 

senti 
povo 

pessoal d I z I a : 'a 
passou quinze minutos depois; 
desfllantes andando...' A discussão era 
se a 
porque ninguém 

A í

o mesmo,a atrair ma Is gente,

e aproveitando o som

continua a

de um dia para
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Mello (MELLO 1982),Segundo José Ataíde de havia em
bandas de música□linda quatro em

"Grêmlo Musical Henriquedelas sobrevive, oapenas uma
Dias", em 1954. Esse autor em 1982,criada descreve, que

agremlações40X das necessidades dasbanda cobreessa
em médiafazendo 15 tocadaslocais, durante o carnava I ,

músicos em 15,dividindo seus grupos de atender ospara
nessa época, Já ultrapassam a oferta.pedidos que, Visando

grémio mantém uma escola de músicaoferta, o
de 50 alunos. Esse autor, entrevistado em 1986,para cerca
a situaçãoaponta para de crise dessa banda, coincidindo

mesmos pontos levantados no depoimento de um dos
agremlação, oudirigentes de

para manutenção e renovação dos Instrumentos, falta de
conratação de professores para treInamentorecursos para

dos múslcos formação de outros. 0 dirigente
acrescenta que os melhores músicos dessa banda estão saindo

formaçãode 0IInda para continuar musical Juntosua a
grandes orquestras, em outras cidades l hes oferçamque
também melhores condições de trabalho. é somenteEm 0IInda,
no período conseguem "tirar o pé dade carnaval que eles
I ama", permanecendo resto do P ratIcamenteo ano sem
trabalho, sem dar continuidade profissional

Prefeitura Municipal por ter estabeIecI do o
seguinte convénio em troca das apresentaçõesbanda:
que se façam necessárias à Prefeitura, a orquestra Henrique
Dias recebe o equivalente pagamento do a IgueI dapara o
casa onde funciona,

com a

com os

Cr111ca-se a

o salário mínimo.

ao seu talento.

existentes e

e seu maestro recebe

plena atividade e hoje

ampliar essa

seja, a carência de recursos
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dúvida,.Existe, parte de todossem por quase os
agremlações compreensão situaçãodirigentes das dauma

sobrevivência músicos.d I f I c I I de desses Sabe-se,
os músicos sãoInclusive, dessa banda citadosque como

que têmraros aqueles a felicidade
sua música. reivindicam é0 que esses dirigentes que a

músicospressão dos não recaia somente sobre eles e é
não expIIcItam queeles acham Elesque tem acontecido. o

poder público, através da subvenção às agremlações, arca
aproxImadamente, metade dos custos da orquestra. Mas,com,

é dada como uma ajudasubvenção nãolado,por outro essa
aos músicos, e I a resuI ta de I uta constante dessesuma
dirigentes. EI es ,os dirigentes, ficam na reaI Idade sempre

poder públicoentre o tentando tirar
ma I s de atender necessidades crescentes doum para as
outro. Só corda já está bastante esticada, riscoque a com
de e quebrar elos, medidaromper esses na em que as

pedemorquestras ma l s, dirigentes I utamos com
ma I s dificuldades de arregimentar poderrecursos e o

Agora, 
músico. 

E 
preço, 

que 
botar 
Agremiação "0

"Porque o carnaval é uma orquestra 
frevo. Agora, a gente poderia 

o músico. Botava um carro de 
no outro ano eles 
iam tocar. Era a 

a gente podia fazer, 
samba na rua." 

Menino da

no melo,

de 
bo I cotar 
som tocando, 
baixavam o 
ínica maneira 
Ou então, 
(dirigente da 
Tarde")

público não tem como cobrir as necessidades de ambos.

exemplos de uma situação vivida pelos

e os músicos,

músicos em geral; são

o que

de viverem somente de

cada vez
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que esses músicos dequestão, sobre0 I ante da
frevo cobramorquestra de

causa","por amor à dirigentestocam gratuItamente, os
defendê-los comparandopassam a

mostrando suas diferenças.

músicoEm primeiro lugar, enquanto da orquestrao
uma formação profissional, o músiconecessita de da escola

geralmente segue uma tradição familiar,de samba aprende a
batucada segundo lugar, os Instrumentoscasa;em em

próprios músicos,sãoutII I zados orquestras dosnas
enquanto os das em

músicoterce I ro Iugar , de orquestra precisa estudaro
medida em que sua formação tem quemulto, ser constantena

músico de escola de em
quarto I ugar, instrumentos de uma orquestra de frevo deos
rua são multo mal3 instrumentos de uma escola

os músicos das orquestras sãode samba; quinto, multo ma Is
do que os músicos deexigidos mus I ca I mente

o músico da orquestra não fazde samba; sexto,, geralmente,
agremlação, estáparte da a I I vendendo força desua

o músicotrabalho, enquanto da escola de samba geralmente
brincando e não trabalhando.faz parte

"Escola de 
só 

eles
brincando, 
orquestra, 
feito um 
proflssão 
sair uma

caros que os

e o

dela e está a I I

escolas de samba são de sua propriedade;

e os músicos de’escola de samba

os dois tipos de

uma escola

músicos e

samba, o pessoal está 
batucando...MúsIcos de 
estudaram para Isso, é 

professor, um médico. A 
deles é aqueI a...Pode não 

escola de samba mas sempre se

samba não tem essa exigência;

o por
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o

Essa consciência do valor do músico das orquestras foi
próprios músicostrabaIhada peI os hoje, muitos dose,

músIcosaproprIam do discurso dessesd IrI gentes se para
defendê-1 os contra uma possível Invasão das escolas de

Já éInvasão constatada em Recifesamba paraessa
carnava I para defesa do frevo,defesa do o I I ndense , para

desses próprios dirigentesforma majoritáriadefesa da se
clu besem blocos, troças, sendoorganlzarem - em em

de organização a orquestraimprescindível a essa forma de
na hora da contrapartida/ ou seja, no momentofrevo. Mas da

negociação do valor da força de trabalho desses músicos, a í
questãosurgem conflitos. Enquanto essa encontrase no

nível do simbólico não exIstem dúvidas quanto valorao
desses músicos, no entanto, quando esse valor passa para o

da estlpuI ação deregistro da real idade, da materI a I Idade,
a íseu preço,

não faz 
foram à

d Iferente . 
gastaram

um 
a í

é 
etc. 
E I es 
Você 

é 
faz 

é 
é

arruma 10, 
bombo, outro 
estão batendo, 

Isso, 
escoI a, 

aprender....
Instrumento 
um pIston, 
Jogar 

tem 
sujeito 
entra 

músico. Lá 
Um

um arruma
pandeIro, 

0 músIco

Um 
caríssimo, 
Não pode 
estudaram, 
vê, o 
músico; 
carreira de 
promovIdo. 
promovido." (dirigente da Agremiação "0 
Men I no da Tarde" )

20 pessoas; 
arruma um 
estão no samba, 
é diferente. Os músicas 

multo para
de um músico 
u-m trombone;

para o alto. 
ConservatórI o.

entra no quarteI, 
no exército, ele 

dentro ele 
sambista não

a situação muda.
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vulnerávelA orquestra constI tu I ho J e ponto daso
é onde seagremiações, é o ponto que foge controle.de seu

é é reavaliadaconcentra Jogo de poder. onde ao
em cena, éImportância de estãoTodoscada protagonista.

medição músicos,forças entredeonde ocorre os osa
do poder público, contratante,representantes o os pequenos

de agremiações. Nenhum deles é degrandes d I rlgentes
háantemão o uma grande negociação e ganha quemvencedor,

a melhor estratégI a ,Joga melhor quem formuI ano momento,
Multas armas sãoquem melhor seduz.quem melhor Press lona,

são atacados responsávelutIIIzadas. Todos pelacomo o
atravessa atualmente o carnaval de 0IInda . Em
crítica, estátorno da da crise, presentesempre a

dificuldade crescente, parte dos dirigentes daspor
agremlações, lhes é exigido pelos músicos.

Quando o mals restrI to,carnaval tudo era multoera
os músicosfamII lar segundo alguns desses d IrI gentes,e,

participação na brincadeira portrocavam multas

até se
Mu l to

mesmo. 
o carnavaI 

Agremiação "0

serviço, está 
é cara, tem 
Isso é que 

de Dl Inda." 
Menino da

"Talvez o 
acabe, porque 
caro mesmo. Um músico não quer cobrar 
menos que trezentos ml I cruzeiros por 
‘cabeça para tocar 4 horas de relógio." 
(dirigente da Agremiação "Ceroula")

"Eles estão vendendo 
certo. A mercadoria deles 
que vender caro mesmo. Mas 
está estragando 
(dirigente da 
Tarde")

carnaval de rua 
está ficando caro. 

Um músIco 
trezentos mll 

tocar 4 horas de

vezes sua

crise que

e os

em pagar o que
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por uma cachaça. Essauma cerveja,
surgimento do anonimato,do carnaval,

crescimento demanda,da aparecImento doocom com o
nãoO carnavaI foge do controlecontratante. atual somente

agremlações, também fogedos d IrI gentes das docomo
controle dos representantes do poder público. A Prefeltura,

responsável principal pelaser apontadaapesar de
nãomass I f I cação do de O I I nda ,carnaval

n ã o f o Ital mudança, cidade preparada para recebera a
nãomultidão, agremlaçõpes foramdirigentes dasos

a população local.multo menos,preparados e,

poder público condições demelhoria dasCobra-se do
proteçãosaneamentoInf ra-estrutu ra

histórico, multidãopatrImônIg contro Ie da e, porao
das agremiações.último, v I ab I lIzação 0 poderdo desfile

público é cidade, pelaresponsabIlIzado pe I a
depredação do património,acomodações, pelape I afalta de

agremiações,multidão que pelodificulta a passagem das
no períodoafastamento gradual de Ollnda da população local

ú111 mo, pela dificuldade dascarnavalesco e, por
agremiações no pagamento das orquestras.

uma elevação da subvenção dada aos dirigentesExIge-se
fazer f ace, pr I orI tarIamente, gastospara aos com a

pequenas agremiaçõesorquestra. Os d IrI gentes das criticam
hIerarquIzação quepr i nclpalmente processo de podero 0

pú bIIco, c nJunto dasdirigentes grandesosem com

com oo crescimento

como a

sujeira na

se preparou para

maior segurança,

situação foi mudando com
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estabelecem para distribuição deagremlações, verba.

dlscrIml naçãoEssa tem levado efet Ivamente a uma
diferenciação relevante da qualidade de som adotada entre

agremiações. A hierarquização se Impõe através
do número de músicos que cada uma pode ter, e esse número é
uma decorrência disponíveis agremlação,dos recursos da

são também decorrência da quantidade deque, por
subsídios obtidos último eloda prefeitura. No entanto, o
dessa cadela - a ligação recursos disponíveis agremlaçãona

última Instância,aportes da PrefeIturae que, em
agremlações nãoqualidade do das ficasom

explIcItado discurso dos carnavalescos. De quaI querno
reclamação maior nível ,nãomodo, na disputaa

número músicos. agremlaçõesentre elas por maior de As
contra o poder público que oferececI amam, J untas, coro,em

uma subvenção que cobre dia de pagamento dosapenas um
músicos quando essas agremiações em geral saem dois dias. E
a í, proporção,grandes cadae pequenas, uma na sua

sériasenfrentam d IfI cu Idades quantiaobterpara a

nada. é 
da Agremiação

uma 
ano
uma 

a 
de 

que 
a

"Os 
fortuna e 
12 milhões 
Pltombe Ira, 
vai ganhar 
PrefeItura val 
samba 8 
uma troça 
Marrom e 
a orquetra. 
3 milhões e 
até 800 ml I. Não 
absurdo . " < d IrI gente 
Men I no da Tarde")

cada 
Agora, 
escola 

o 
por exempI o, 

eu gasto só com 
para nós menores 

tem grupos que vão receber 
dá para nada, é um 

"0

gastam 
dar este 

Elefante, 
dos -Caetés, 

mi I hões. 
dar para a 

ml I hões , que não gasta 
gasta. 0 que, 

Branco gasta, 
E vai dar

clubes grandes 
a Prefeitura vai 

para eles.
Ma r I m 

12

determina a

as diversas

se dá nesse

sua vez,
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necessárl.a ao a I émpagamento do segundo dia da orquestra,
brincadeira I r

à r ua.

crítica não pú bIIco,Quando recai sobre p o dera o
a figura do contratanterecai sobre da orquestra. Com a sua

relação diretaentrada em fazia entre oscena,. a que se
músicos e é cortada isso, acabae > com o
contrato fel to base da amizade. Os d IrI gentes,na
prIncIpaI mente os das pequenas agremiações, tentam recorrer
às orquestras têm esseque não IntermedIá r I o tentamou

relação que tinham antes com os
músicos; relação calcada no conhecimento pessoaluma e na
compreensão da situação financeira de cada Antes,um. a

Mas 
só 
25 
é

uma 
Tem 
som
"A

Depoimento de 
de uma 
para uma 
carnavaI, 
eIementos, 
um frevo 
acontece 
querem salr 
eIementos, 

Mas

um dos 
grande agremiação: 

pessoa 
eu 
com 
bom, 

que

Depoimento de um dirigente de 
pequena agremiação: Uma orquestra de 10 
homens não funciona, tem que ser 
orquestra de 15, 2D a ma Is homens, 
que ter palheta, metal. Sai um 
melhor." (dirigente da Agremiação 
NordestI na")

a mesma

os dirigentes

de todos os outros gastos necessários para a

lntegrantes 
"Eu acho que 

brincar um bom 
acho que você com 8 
10 elementos, você toca 
está entendendo? 

os grandes clubes 
com 30 elementos, com 

com 40 elementos. Então 
Isso. Mas os pequenos clubes, não. Você 
po-de observar, no carnaval de Ollnda, 
que os pequenos clubes saem com 12, com 
10, está entendendo? Depende de cada 
um.” (flgurlnlsta da Agremiação 
"Pitombelra dos Quatro Cantos")

transfer Ir para ela
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pedir aquilo podia dar.outroregra era que o
é tambémexceção. Q criticadoregra virou contratante

a I ém de ter uma parcela de responsabIIIdade peI oporque,

múe I cos, exige ainda o pagamento àdos dosaumento preços
vista.

há

nãoQuando d IrI gentesos conseguem os recursos
suficientes quando não conseguemsol Ic1tado,

músicos, o própr l o contratante,ou
número de músicosredução dopaIIat1va , tem sido a ou, a

drástlca, músicamedida mals sair slmpIesmentesem ou
recolher sua brincadeira do carnaval.

d IrI gentes háEntre os sãoainda dois aspectos que
responsáveis pelomencionados como aumento exorbitante do

músicos. é decorrente da rivalidade entrepreço dos Um as
grandes agremiações, Pltombeira e Elefante. A concorrência
entre ambas levou cada querer cobrira o preço

intuito de ImpedI -1 o de tocarno
na agremiação da rival. Ou seja, bempagava-se e, como

0 outro aspecto écontra part i da, exigla-se exclusividade.

que 
o 

receber.
cinzas

(d IrI gente 
dos

da 
Quatro

o 
E

"Às
Porque é 
caríssima, 
dinheiro para 
principal. E 
acabou de 
contratante 
já com o 
Agremlação 
Cantos")

vezes há grande déficit, 
seguInte: a orquetra é 
eu consigo prIncIpalmente 
a orquestra, que é o 

esse dinheiro o músico 
tocar quer receber. 0 

chega na 4a feira de 
rec I bo . " 
"PI tombe Ira

comover os

Hoje essa

pago pela outra ao músico,

a solução,
para atender’ o

uma delas
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agremi ações média,cu I par classede compostasas
principal mente por elementos de fora de ©linda, bancarpor
qualquer preço exigido pelos músicos.

Enfim , uma grande
situação difícil.bastanteperplexidade diante de uma

Nenhum dos protagonistas sabe
formaperspectlvas apresentam de pessI mlsta,que se

nada for feito, o desaparecimento dose com
caracter í stlca fundamenta I do carnavaIfrevo, o IIndense e,

recolhimento maioriaconsequentemente, da dascom o
brincadeiras que dependem desse ritmo para sobreviverem.

relaçõesPassemos entreagora para as os
púbI I co.agremiações erepresentantes Dandodas o poder

à analise anterIor,prosseguimento retoma-se aqui, de forma
definição dos critériosa questãoma Is abrangente, da que

poder público na distribuição de subvenção paraorientam o
das agremiaçõesos dirigentes EmcarnavaIescas. seguida,

contrapomos as percepções que cada um desses protagonista -

culmlnando,

botar 
pergunto a 
do nIveI

o que se contasta é a evidência de

o que fazer para alterar as

"Já se fez todo o melo de 
estratégia para ver se resolve esse 
problema; mas não tem Jeito. Não existe 
ma Is jeito. Não tem quem dê Jeito 
porque Já se pensou até em não alugar 
ma I s orquestra e botar um carro de som. 
Mas eu pergunto a você: se um clube 
saísse, do nível da Pltombelra, de 
Elefante, de Vassour I nhas, com um carro 
de som na rua, você pularia? Eles sabem 
disso, sabem que se eles não tocarem 
não existe carnaval." (dirigente da 
Agremiação "Cheguei Agora")
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público e a agremiação - têm sobre a administraçãoo poder
Trata-se de verificar, a partir dos pontos dedo carnaval.

agremi açõesdirigentes carnavaIescas,vista dos das as
existentes entre protagonistas dad I ferenças esses

público - na de II mltação do campoagremi ação do poder dee
atuação de na organização do carnaval,cada um envolvendo
a í , também, concepções diversas sobre o carnaval.

Está na própria Idéla de subvenção e nos critérios que
críticasdistribuição,or l entam ma I s veementessua as

contra a atuação do poder público no carnaval o IIndense . No
são raras as agremiaçõesentanto, que voluntariamente abrem

mão da subvenção. A maioria critica o caráter político que
distribuição da máorIenta a verba, consequentemente, a

definição de outros critérios nãomuitase, vezes,
cumprlmento, favorecimento de dirigenteso uns em

privilégio àsdetrimento de outros, dado grandeso
agremiações, na distribuição dos valoresIn J ustIçasas sem
consideração dos centralização do poder públicocustos, a

a políticasobre de recursos advindas do setor privado para
as agremiações, Imposlção condiçõesde troca daa em
subvenção, pe r da de autonomia, pe r da do apoioa a

população local, públIcofinanceiro da 0etc. poder de
relaçãoa II mentacerto modo paternal Ista, reag Indoessa

apenas à pressão constante É, também,por ma Is verba. por
conta dessa subvenção que esse poder público coIoca-se como

Imprescindível éum protagonista carnaval de 01Inda.ao
através do conflito que se estabelece todos os anos entre

o seu
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agremiações e os representantes do poderos dirigentes das
públIco, definiçãobriga pela dos . valoresna a serem
dlstrlbuídos, dão negociações, poder deque ose as

é testado, poder de definir lugarbarganha de oo
disputa pela condução da festa.de cada um, a

agremlações, poderrepresentantes dasPara o03

nnecess l dades"público não dascontaleva asem
se não houvesseagremlações. todos acham queI Imites,Como

é ma I sé variável,merecem ma Is
ou menos estipulado em função dos gastos que cada dirigente

rua. ésua agremiação deveria ter I racha que para para
atendidas.

não
da no

as
são

a 
a 
a

Nós 
autor Idades ma Is 

públIcos. 
ganhar, 

ter 
que 

nós

dia da 
a maior 
cabeça, 
pedindo

de verba
P ro bIema, 

dá ma Is ou 
necessita 

recebe,

"Essa 
carnavalesca 
porque não 
menos para outro, 
de uma 
morre no 

No 
contribuição desse 
confusão, todo mundo esquenta a 
prIncIpaI mente, para quem está 
um orçamento ma Is alto. 

Agora, falta mals 
governo do 
mals, p rlncIpaI mente, 
ma Is precIsam. 
olhar e reconhecer 
precisando e dar uma verba a mals. 

apelamos mals para 
competentes, que 

Isso de onde 
ou pelo menos 

uma 
nossa 

temos 
(dirigente da Agremiação

contribuição 
todo ano é 

existe Justiça, 
a gente que 
maior

falta mals a cooperação do 
Município. Cooperação a 

para aquelas que 
Eu acho que eles deviam 

que estamos 
uma verba a 

ma I s
de

pelo 
subvenção

agremlação 
esse direito." 
"Car I r I ” )

os poderes 
gente podia 
gente podia 
respeito do 
merece. E

clara que essas necessidades nunca são

cada um

e esse valor é hipotético,

subvenção 
assunto. . 
d I a reunião, 

dinheiro é
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Alguns critérios são estabeIecldos nem sempre,mas
são Ievados a sério,alguns entrevistados,como apontam a

aos'dánão ser grandesma I saquele menosaos eque
da agremiação,pequenos. Além do tamanho

o que reforça a subvençãotambém os gastos com a fantasia,
agremlações Pltombe ira, Elefante,maior para as

Vassour I nhas, Ma r I m cons l deradas
as de maior porte adotam o tradicional desfIIe dee que

Jáfantasia, pelas Comoda cidade. mencIonamosruas
critérios sãoanterlormente, mu I to criticados pelosesses

dlrlgentes Elesgeral . cons I deram Injustaem essa
classificação que termina beneficiar sempre aqueles quepor

condiçõesencontram me Ihores financeiras,se em e
preJ ud I car brincadeiras maioresas menores, com
dificuldades de arregimentar principaisrecursos,
responsáveis animação da festa.pela

cheias
digo

que

agremlação 
ficam

o 
que

prefeito 
eles

e 
as 
de

faz o 
quando 
blocos 

Mas quem 
nós, as

Fazem 
passam 

outro 
e tudo 
rua, noite 

4a feira, 
Só por causa 
carnaval da 
agremlações. 
a 
que 
as

pequena 
alegrando 

ruas sempres 
as pessoas, 

nem 
que

que eu acho é que essas subvenções 
criam 

que 
não 
não 
vão 

noite lá 
ltama racá, 

quem 
até 

e

"Mas o 
são mui to 
esses 
ser 
fazem o carnaval 
fazem. Fazem carnaval 
embora, passam o dia 
fora, em outro Iugar: 
ItapIssuma, 
carnaval da 
termina a 
pequenos. 
mantém o 
pequenas 

.. .é 
bonecos 
mantendo 
atraindo 

Não 
administração, 
Vocês não se 
digo, porque fui 
agremlação

são os 
r uas, 

gente,

porque elas 
carnaval tem 

Elas 
tem nome mas 

duas horas, 
e à

mas a 
d Izem?:'Não I 

presentam de fantasia'. Mas eu 
diretor, fui flgurlnista de 

grande, que agremiação grande

mal divididas; 
critérios de que o 

para essas agremiações maiores, 
de 0IInda, 

de 
lá fora 
Iga rassú , 

ma Is . E 
e dia, 

são bonecos 
do colorido? 
cidade somos

dos Caetés e Flor da Lira,

Ieva-se em conta
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agremlaçõesAs tentam defender outrosmenores
critérios, tradiçãoo de da brincadeira, engajamentocomo

animação da festa, maior tempo maiorna r ua,
d I f I cu I dade para arranJ ar recursos ; necessitam de um bom

músicos. úItlmo,pelo menos 15 20 E,comsom, a por
critériosdenunciam que definidos pelo p o dermesmo os

púbI Ico agremlações não sãod Irlgentes de grandese
aplicados Igual mente todos.para

figurino,

a
da Agremiação

sa I 
Então, 

que
tem 
sa l 
com
com

o
agremlação vaI 

de
Devia pensar que 
subvenção

Isso. Agora, 
clube que 

de mela.
(dirigente

fica 
r ua, 
é o

"Tem clube 
outro que não 
recebe ma Is 
figurino.

Existe um problema também na 
nosso presidente que é o 
secretário de turismo, 
devia pensar 
dois dias, 
músicos e 
gente 
altura; 
subvenção maior 
figurino, 
debate que

que 
sal. 
do 

Está entendendo?...

gasta pouco com fantasia porque quem custeia 
fantasia são seus próprios desfllantes. Que 
gastam com orquestra, acredito. Agora, as 
pequenas gastam com fantasia e gastam com a 
orquestra.

A pequena 
0llnda , 
carnava I . 
subvenção, 
em quatro, 
o preço da 
sei porque 
(dirigente

agremlação 
mantendo o povo na 

E o que ganha* 
As outras têm 
cinco municípios

com
aquele que não 

aquele que sal
conversa 

é o seguinte: 
com todos os poderes, 

que nossa agremiação vai sair 
com uma orquestra de dezoito 

tem figurino. Devia pensar que a 
deveria ter uma subvenção ma Is a 
mas não pensa Isso. Agora, dá uma 

a um clube que não tem 
sai de camisa de meia, é esse o 

vai acontecer." (dirigente da
Agremlação "Car I rI" )

"0 homem da Meia-Noite teve 8 milhões. 
Carirl que é uma troça antiga, mais do que o 
Homem, deram 3 milhões e meio. E Carirl tem

dentro de 
brincando o 
m í n I m o d e 

condições de sair 
e tirar 5 vezes 

orquestra ou da fantasia...Eu não 
administração não vê Isso." 

"A Nordestlna)

maior na
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Para ter uma
as agremiações distribuição subvenção,da 1986 ,na em

agremi açõessegundo alguns d Irlgentes, grandesas
(Pltombe ira, Caetés, FlorElefante, Marlm dos da Lira e
Vassourlnhas ) recebem, 50% a ma Is que 0 Homem dacada uma,

Ca r I rIMe I a-NoI te, Escolas de Samba; aproxImadamentee as
que agremiaçõesquatro vezes ma I s do CerouI a;do tipo e

setecerca de doa I s bonecos outrasvezes que os e
agremiações pequenas.

critérios à ésubvençãoUm dos para concorrer a
agremiação ter curr fculum trêsde peloum menos anos
corri dos de brincadeira se regIstrare na

as agremiações têmPrefeitura. Excluindo direitoque e
abrem mão da subvenção segundo os dirigentes são multo

que também estão foraas demais, desse tipo depoucas
em geral são organizações provisórias, espontâneas eapoio,

pretençãobem pequenas, nenhuma de estabeIecersem um
vínculo ma 1s permanente e comprometer-sc brincadeirana

figurino e 
Nós todlnhos 
ele mandou 
Carlri." (dirigente 
do Dia")

"No ano passado o prefeito me 
disse que não podia entrar no orçamento 
de minha agremiação. Eu disse para ele: 
'meu amigo Zé Arnaldo, eu nunca vou 
pedir a você para entrar no orçamento

o Homem da Meia-Noite não tem. 
fomos contra Isso, foi aí que 
completar os 8 milhões para 

da Agremiação "A Mulher

como sua protagonista.

Idéla das dificuldades que existem entre

experIênc I a na
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poder público por nãoCr 111ca-se carnavaIo ser o
agremiações estarem em dlflculadesmelhor financeiras.

pú bIIco àsC r111 ca-se, ainda, dificultarpodero por
agremi ações contato d I reto com fIrmas Interessadaso em

0 problema éuma agremiação.financiar parte dos gastos de
fIrmas em geral,exigem,essasque a

nome da empresa à produçãocolocação
além da distribuição dedaquele carnava I , o

os músicos e desfllantes Ounome da vestirem.empresa para
seja, partir de contrato de cunho pr I vado,a um

agremiação, multas vezesestabeIecI do entre a empresa
( bas lcamente faixas) espaço púbI Icodas acabano caso o

Prefeitura usufruasendo usado para propaganda, sem que a
benlfíclG por conflito éde qualquer Nesseisso. caso, o

inevitável pú bIIco,o poder a Igumas acabae vezes, por
a prática de colocação de faixas.proibir

tambémCr 111ca-se autorI ta rIsmo desse podero ao
definir tema do carnavalo

despesa 
a 

que

todo 
para 
meu 
dissesse que

eu 
todo

não é para mim.
Importante...

da
fazer 

a 
da

da minha 
dê uma 
tenho 
ml I hões 
receber 
que eu 

meu 
o 
clube

porque se 
dar 

posso 
ml I hões 
fazendo 
empenho 
nome do 

Se você 
orquestra 

gente aí 
pudesse 

orquestra 
(dirigente

agremiação, eu quero que você 
ajuda condizente, porque se eu 

um orçamento que vai dar 25 
de cruzeiros, 

1 milhão e melo, 
estou pagando, 

tra baIho, 
povo, 

é 
a 

você garantiria, 
descarregaria tudo 
pe l o carnava I , porque a 
gente já teria garantia." 
Agremiação "Vassour l nhas" )

va I 
eu não 

E 25 
estou 
meu 

0

sem consulta aos carnavalescos.

e as

e a

em troca da "doação",

camisas com
de fa Ixas assoe I ando o
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anos éTodos os escolhido um tema carnaval depara O

fol escolhido como título "CarnavaIO I l nda . No ano de 1986,
Cometa"; da reação em massa dos carnavaIescos,apesar que
queriam como tema a homenagem a um antigo carnavalesco,
prevaleceu a decisão da Pprefeltura.

tudo

poder público passouCcom o crescimento do carnaval, o
intervir ma l s, Inclusive, dara porque passou a uma

subvenção ma Is substancial . A partir desse momento,o povo
retraiu e deixou conrlbulção,de darse consIderadasua

fundamental, até entãoo carnaval. O carnavalescopara
dependia do levar brlncadelra adiante;povo para a a

da décadapartir, principal mente, de 70, passou a depender
do poder públIco. dos protagonistas
do carnaval de Ol I nda reconheci mento entrada emo

poder públicodo tornou multo mals difícilcena para o
pois a ajuda que a populaçãocarnava I esco fazer o carnava l ,

local deixou de dar fol um grande golpe para a brincadeira.

dizer, 
outros."

ano 
houve 
uns, 

da

I dé I a 
tem que 
quer,

o 
ter uma 
arnavaI, 

prefeItura 
ideal Izam...

A única

pronto, não 
quer dizer

a 
clube 
para 

dividir 
ma I s do 
no 

não

então que 
não pode 
lançar no 
ao que a

fizeram fol 
queriam distribuir 

de

"Já estava 
poderia ter mudança em nada;

carnavalesco não participa, 
próprla para 

se sujeitar 
ao que eles

coisa que eles 
dizer que este ano 
verba, que cada diretor 
botasse um representante 
representar as agremiações para 
a verba... Então seria 22OX a 
que cada agremiação recebeu 
passado...mas aconetce que 
isso...Quer dizer, favoreceram 
prejudicaram outros." (dirigente 
Agremiação "Cheguei Agora")

Transparece no discurso
que a
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Além dessa dificuldade de ordem material,
poder passou a ter

a

deo

carnavalescos éA questão levantada pelos que suas
concepções são diferentes das que orientam os dirigentes do
poder público quanto ao funcionamento do carnaval .

se 
veria 

querem 
saber 

não 
da

para 
aquele 
tanto 
sal ram 
dar o

quis dizer 
prá você 

vontade, o

e eles acham que 
conforme satisfaça a 

ano eles não vão 
você....'Ah, eu 

vocês 
saíram ma I ... então não 
no ano passado, vocês 

Eles não dizem 
sente. Se você 

o

todo roteiro é 
passe por all 

você saiu ou 
d I retamente." 

"Cheguei

precIsando 
aquele 

que 
sair 

dias, você tem por obrigação 
naqueles lugares que eles 
Está no dkrelto deles...Se eles 

a você 
sal bom, 

o próx imo 
dinheiro a 

a vocês o ano passado, 
bons, 

que dei 
só merecem 
isso mas é 
ganhou esse 
ano que vem 
aquele mesmo 
a você? Que 
porque você 
que ele espera você fazer....

Você determlna 
o rgan I zação , mas 
pesqu I sa você 
um só...EIes 
que é para 
não...EIes 
(dirigente 
Agora" )

você espera para 
se você ganhou 
e I e 

ma I s 
a

roteiro de sua 
você for fazer uma 
que 
que 
se 

dizem 
Agremlação

isso.'... 
o que você 
ano X, 

ganhar ma Is;
X, que que 
não deu 

não satisfez

"Então você 
daquele dinheiro, 
dinheiro e começa 
eles querem...Vamos 
dois dias, você 
passar 
querem, 
dão um dinheiro 
você não 
eles, 
dar 
de I 
não 
vou

lnterferêncla que o
soma-se a

no controIe da festa

está
você pega
fazer aquilo

supor: você vai 
tem por 
lugares

e na decisão sobre seu funcionamento.
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Através dos públ Ico,depoI mentos obtidos do poder
gerência órgãoespecIflcamente, da de tu r|smo ma I s

à produção promoçãod I retamente II gado do carnavaI
preocupaçãoJunto aos carnavalescos percebe-se que a

maior é é com o íDaiKfiXlna, é comImagem do carnaval,com a
produto, éa transformação desse carnaval num bom com a

criação de condições para venda da Imagem desse produto, é
expansão do turismo, é adequação da cidadecom a com a

histórica,. preservação património,doa seu com as
um carnaval que ocupa a

dobro de sua população local. Enquanto para osemana,
é fazerpreocupação maiorcarnaval esco, a que

é é proporcionar aele gosta, ter o prazer da brincadeira,
participação de todos na animação da festa. A preocupação é
sImplesmente em fazer a festa, Independente que ela possa
trazer de retorno , de lucro.

das agremiações,Os dirigentes de modo geral , afIrmam
carnavaI de 0IInda, do ponto de vista material, trazque o

prejuízo para e I es lucro Prefeiturae para a e para
população local . A Prefeitura ganha, prIncIpaI mente,
através do barracas à à AntartI ca, àaluguel das Srahma,
população em geral que Ira vender bebida ou comida. Aque

atravéspopulação ganha do
vêm de atravésfora ou da

àcom bebidas comidas ainda,grande bar, vendae ou,
através da àbarraca , a Iugada PrefeItura. O carnavalesco,

PrefeIturaque propicia esse paraespaço a e para a

com o

e a

aluguel de ua casa para os que

exigências de

transformação de sua casa em um

o carnaval

cidade por quase uma
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população local, um apoio maior de ambos,ressente-se de a
f lm de que assumem ao organizar o

não é só é tambémcarnava I ; festa que s I ,uma para e
prlncIpaI mente para os outros.

i

é

porque a

pú bIIco agremiações,entre o poder torno dae as em
subvenção, um dlrI gente, com o apoio dos demaIs,reIvIndI ca

desde Germano 
barraque I ros , 

bebidas, 
rua fazendo 
uma nota! E 

bom para o 
o

nota I 
para 

prefeito 
custa uma 

vocês 
o 
o

a Iugam uma 
carnavaI , 
Cinzas, 

dão nada 
Agremiação "0

bota 
na 

carnavaI. É 
um dinheiro 

Eu . d Isse para 
A animação do carnaval 

Se

prefeitura não é 
dá lucro. Agora, 

comícios, essas reuniões 
essas coisas, Isso dá 

não tem retorno." (dirigente

mas não 
que 

os desfiles do

casa para 
de 6a feira até 
por uma nota, 

aos clubes.” 
Menino da

"Os moradores 
você passar o 
4a feira de 
Agora, não 
(dirigente da 
Tarde")

da
do

da menor
animação. Quer dizer, 

uma verba melhor para 
apresetarem 

que a

de 
Me 1a-NoI te, 

tiver? 
então 
esses 

melhor. . .Ficam 
prefeitura tem 

num tratado 
coisa tá

agremiações não saírem, 
carnavaI de clube, 

rua...O que é 
0IInda sem

PI tombe Ira, 
Homem da 

troça que
Quer

suavizar os altos custos

Como tentativa de rompimento do círculo vicioso criado

"A prefeItura atua I, 
Coelho, ela cobra taxa de 
cobra da empresa que 
cobra de quem bota faixa 
propaganda do 
ela não dá 
carnaval . 
atual: 
nota. 
vão fazer 
folguedo de 
carnaval de 
Elefante, 
Vassou rInhas , 
de CarIrI, 
Perde a 
deviam dar 
clubes se 
naquela, dizendo 
prejuízo...é preciso entrar 
de carnavaI , 
d I f I c I I . . .

Quem dá despesa à 
o carnavaI; o carnavaI 
essas festas, 
poIí 11cas, 
despesa e 
da Agremiação "VassourInhas" )
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lucro do aluguel do ponto das barracas. Com Issoo se
conf I I tos tornoconstantes daesvaziariam os em

subvenção. Com issodetermlnação abririam mãodo valor da
agremlaçõessubvenção Pref eItura,de qual quer da e as

poder de articulação entre elas, de negociaçãoretomariam o
com a população local para definição dacom as empresas e

da gerônc I a
distribuídos entre agremlações08elas. dl r I gentes das
assumindo a negociação do barracas, estariamespaço para as

poder públlco não só uma fonte detirando do
também uma fonte de poder.

PrefeItura nãoComo a admite perder controle doo
lugar público, I he reserva algum controleque, no caso,

agremiações, I sto os carnavalescosaparece para
por trás:um enorme poder I o , com a I tos Interessescomo

ninguém 
dizem:

não 
'Isso 

coordenação 
da

e I es 
prejuízo

(a 
com 

dê a cada 
no 
dê 
a í 
da 

Agremiação

altas transações que 
não sabe. Eles 
par de nada. 

'estou

eles 
não 

Deixa a 
tanto

"Mas as 
fazem, a 
deixam a 
par o 
milhões às 
que está 
sabendo, não 
município não 
pIenamente, 
devia nem

gente 
gente a 

seguinte: 'estou pagando
agremiações '...Mas quanto é 
entrando, ninguém está 

é? Aí dizem: 'Ah, o 
tem condições.' Concordo 

não tem condições. Não 
dar dinheiro à gente, porque

a serem arrecadados e

recursos como

"Eu disse para 
PrefeItura ):'vocês não têm 
o carnavaI. . . faça o seguinte, 
clube dez barracas para ele explorar 
carnaval; não dê dinheiro, 
nada...'. E eles não querem... 
tem que ficar sob a 
Prefeitura".(di rlgente 
"Cheguei Agora" ).

política e

sobre as

dos recursos
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Também é pelos carnavalescos a papelIembradosempre
e àà d IvuIgação do carnavalpúblico re I ac I onadodo poder

preparação da receberI nfra-estrutura da cidade para o
carnavalesco relacionadocarnaval ; o papel do a suae

concepção, organização e controle.

carnavalescos brigam porMas, mesmo tempo que osao
éfesta,controIe maiormaior, um

relação representantesdeles com domu I to amblgua a os
níveis.Exigepoder público, vários da Prefelturaem o

pelos carnavalescos,suprImento lacunas sentidasdas
na soluçãoo pape I de medladoratribuindo-lhe multas vezes

definiçãoa)das crises entre dosna
critérios distribuição subvenção; b)da entrepara os

músicos sol I cItadocarnavaIescos pelosno preçoe os
carnavalescos.

"Tudo para 
Germano

mim começou
C o e I h o . . . E I e 
o carnaval . 

real mente o 
esse 

antes 
era 

um

que 
Germano 

dos 
que 
da

na gestão 
procurou 

Então, isso 
carnavaI 

nome 
de

reaI mente 
carnavaI

( d l r I gente

ter 
até 

carnaval 
o IIndenses...mas era 
não existia ’ nome." 
Agremiação "Ceroula").

de 
divulgar multo 
foi quando começou 
de 0IInda 
tem...porque 
Coelho, o

a gente sal de 
as transações 
são transações 
Agremiação "Ceroula”).

qualquer Jeito. Agora, 
a gente está sabendo que 
altas." (dirigente da

músicos aos

uma autonomia

os carnavaIescos,

sobre a
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Como a Prefeitura não tem apontado para
vêm atravessando,as agremiações eles não tem

outra alternativa senão a de a fIrmasrecorrer
à empresas. Como não existe ainda polí 11 ca estabelecI dauma

fragmentaçãoque oriente esses contatos, deocorre uma
recursos:

em 
pequena.

meu
Piaba

as 
a 

E pessoas

"Eu comecei 
casa . . .porque 

AI lais 
famílias não 
trabaI har em 
do comérclo." 
"Pltombelra dos Quatro Cantos").

Todo mundo 
critério 

o

"A PItú 
grades de 
senador

o
e

do 
critério 

quando é 
o prefeito

de Ir de casa 
contribuição 

porque

"fu acho que o 
carnavalescos também, 
condenar o 
secretárI o de 
não. Os 
fazer uma sociedade 
carnavaIescos. Se 
e convocar o senhor 
tem obrogação de vir 
turismo.- 'Olhem, tal 
sede do seu fulano 
vai comparecer para 
estamos discutindo 
Mas não. 
deixam 
tu rlsmo 
prefeito, 
carnava I 
decisões, 
da lama, 
(dirigente 
Ouro").

a deixar 
era uma 
Incerta, 

podIam...Então, passei 
fIrmas grandes.
(dirigente da Agremiação

de 
na 

e o senhor 
o que é que nós 

carnava I . ' 
os braços, 

de 
senhor 

cima do 
as suas 

tirar o pé 
amigo." 

de

problema está nos 
Porque de modo a 

e a condenar o 
somente eles, 

multo bem 
todos os 

fazer reunião

me deu 150 
PItú. Qual 

aqui que faz 
agremiação carnavalesca? 
Agremiação "A Mulher do Dia")

camisas e 4 
o deputado, 
Isso com a

(dirigente da

prefeI to 
tu rIsmo, 

carnavalescos podem 
uma sociedade com 

reunir, 
prefe i to, que ele 
e o secretárI o 

d I a tem reunião 
de tal 

ver 
sobre o 

cruza 
secretárI o 

do 
em 

toma 
todo munda quer 

é tarde 
"Ma racatu

uma solução da

comerclais e
crise que

e 
que 
a í

A í 
do
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relações pessoais:Ou as

a

uma

uma negociação ao controleEm suma, dasque escapa
agremi ações:

Eles

amigos 
na 

e I e

da 
a 

(Dirigente

a 
de 
um

assim: 
ta I . 

Olha

de 
Então 

do

em
F I á v I o 
negocI ar 

na ano 
Eles 

de 
o

Pltú que 
nos deu 
consumi r. 
de cerveja, 
conseguimos o 
Idé I a , essa pipa nos 
40 caixas de aguardente. 
24 garrafas. E leva 
(dirigente da Agremiação

que 
casa 
tem 
estamos 

leva'...Tem 
a Srahma 

a gente vai 
150 caixas 

A Maguary, nós 
suco ... Para você ter 

leva, nos 2 dias, 
Cada caixa tem 
40 de suco." 
"CerouI a" ).

"Tem assim 
gente arruma 
fulano de 
armazém: 
precisando disso, 

nos fornece 
uma parte 
Nós vamos consumi r 

ela deu 50.

"Aqui 
porque 
queria 
Antártica 
f ora. 
carnaval 
ajudavam 
Negociação não 
soube, por 
Brahma, que 
Antartica deu

a 
de 

negoclar com o 
queriam.

0 I I nda . 
a gente 

pessoal 
milhões e

◦linda não tinha fechado 
(gerente de turismo) 

e a Srahma e 
passado ficaram 

d Isseram que 
0IInda não 

carnaval 
queriam. 

IntermédI o 
a Brahma deu 35 

35 ml Ihões." 
da Agremiação "Ceroula").

esses
vamos

Então
fulano,

' Ah,
a pipa;

do que
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CAPÍTULO IV

O DISCURSO DO POD-ER PÚBLICO

anáII se representaçõesPassemos das dospara a
protagonistas do poder público sobre a rede de relações por
ele estabelecida ao funcionamento do Carnarvalque presI de
0 1 I ndense.

o poder público se atribuiQuais as atribuições que na
produção do carnaval? Quais Identidades, os conflitos,as

hIerárqulcas entrerelações os protagonistas? Qualas o
para fazer seu

carnaval? QuaIs apontadas Justificamas causas que as
dificuldades enfrentadas atualmente no carnaval de 0IInda?
Quais as mudanças ocorridas levam o carnaval a entrarque

São esses temasno Jogo do mercado? que se sobressãem nos
pú bIIco.discursos dos representantes do poder

Várias Instituições, municipais estaduais, prestame
serviços, carnaval .

Prefeitura, 
fica

a 
não 
de 
de 
se 
e 

os

"Na Prefeitura, quer dizer, 
coordenação fica subordinada, 
subord i nada, mas fI ca 
responsabilidade mais com a Gerência 
Turismo. Na medida que a gente vai 
aproximando do carnaval, as entidades 
a secretaria da Prefeitura,

para o

Jogo de poder e quais as estratégias

em d I versos níveis,

valer o



Capítulo Página 133I V

e

a

medidas ma l s administrativas, ligadas aAo lado dessas
I nfra-estrutura mínimaequ I par a cldade de receberuma para

au x íI lostambém dadoso Carnaval, menciona, pelase os
através da Gerência de TurIsmo, às agremiações.Pref e I tura,

a criação dos f - com oOs ma Is citados são
parte da mu 111 dão,obj et Ivo de atra Ir deslocando-a das ruas

a concessão

órgãos 
espaço 

tem 
Então

v ã o 
com

caso
monta

não 
de 
de 
de 
da 

ver, 
na

o
A 

da 
de

a
há

fi
da 

e a
EI es 

a gente dá 
fazerem 
0 

discute 
porque 

carnaval 
(dirigente

da 
de 

Por 
de 

dela 
ter 

de 
então 
reduto mesmo 

Pronto-Socorro 
Empresa 
IImpeza;

no 
e I a

período

se 
suas 

da 
o 

do 
em 

grande 
posto 

carnavaI; 
reforço.
cuida 
setor 
IIumlnação 

a InstaI ação,

as 
o 

Detran, 
o 
a 
é 

da

organIsmos 
envolvendo, 
afinidades. 
Secretar I a 
esquema 
carnaval 
condições 
públ ico, 
médico no

Prefeitura, 
acordo 

exemplo, 
Saúde, 

para no 
um antendimento médico 

atender a um 
ela -monta um

a 
•monta 
do 

recebe um 
Urbanlzação 

tem um 
faz toda

todo 
junto 

Então, 
que 
do 

verdade uma união de todos os segmentos 
para fazer o 
poIIcIamento, 
segurança, entra 
Secretarla de 
fazem reuniões 
Informações 
pIaneJ amento 
j untamente 
procedimento 
cidade no 
to ta I mente

evento... Bom, 
essa questão 
a Pol ícia Mil itar 

Segurança Pública, 
conosco e 

para eles 
adequado, 
conosco, 
de trânsito, 

período do 
alterada." 

Gerêncla de TurIsmo)

veículos.
Preservação 

Históricos faz o fechamento 
para proteger, para 

assessorla 
procedI mento 

aos 
cada 

teria ou 
carnavaI .

de 
e I a 

eletricidade que 
da cidade, as gamblarras, 
e participa IndI retamente ou 
conjuntamente conosco no fechamento da 
cidade para a não entrada de

A Fundação Centro de 
dos Sítios 
das praças para proteger, 
existir depredação. 
Imprensa faz 
divulgação 
Imprensa. 
PrefeItura 
participa

A 
o

onde tradicIonalmente desfilam as agremiações-,
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(antigo Atlântico___ Úfi__ ________ Eâfilllâldo Clube
batizado como Cheiro de Povo), d é propriedade daO l l ndense,

mínima,PrefeItura, em troca taxa cedeque seu
espaço às agremiações Interessadas em promover festa para
arrecadação de dinheiro para sua e a âUSlfiíltãabrincadeira;
dada às agremiações. Segundo o Prefeito s ã o 175 agremiações
que recebem subvenção em 1986.

Em torno ampla discussãodessas medidas, arma-se uma
com questIonamentos d Iferentes, pontos de vista d I versos
entre os agentes do poder público e das agremiações e, ma I s

entre os próprios agentes do poder público.ainda,

reações dos dirigentes das agremiações com
relação aos apoios recebidos do poder público e com relação
à atuação na produçãodesse poder do carnava I . T rata-se

confII tosagora de situar os internos entre os agentes do
poder público e seu posicionamento

nesse período,Em primeiro lugar, vaIe menclonar que,
é formadaa Prefeitura uma frente política,de 0Ii nda por

partidos tendênciasagregando pessoas de d I ferentes,e
também, em visõesrefletindo-se, diversas sobre a relação

carnava I esco carnaval .

visão queAs d I ferenças tem docomeçam na
fune Ionamento do carnavaI consequentemente, doe,

em relação ao carnaval.

cada um

Já vimos as

de uma

e c om odo poder púbI I co com o
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encaminhamento político sobre cada questão.

Para além dos agentes
do poder público, de 0llnda pela

Já vimos, também,participação popular,mlstu ra, pela que
exlstêncla decaracteriza pela hierarquias; pela

para públicos diferentespresença de carnavais d I ferentes
(o carnaval alta, com as orquestras de frevo na

nos focos de animaçãocidade baixa,rua; e na
elétrico).triosom do Veremos agora que Ollnda tem

não Igualitário; os públicosum carnaval participativo mas
não perdem Identidade, e I es mlsturam,sua se mas as

Não é adiferenças exlstem, as hierarquias se manifestam.
mesma hierarquia tal no cotldlano da vida dessas
pessoas, mas é

partlcularmente,própria a cada carnavaI, dee, o
O l I nda.

Na ótica púbI ico, carnaval édos agentes do poder o
múltiplo e posição éalguns, ma l s radical,para numa

se misturam. Não há I nversão, hásegregatlvo:
continuidade dos confI I tos sociais presentesuma na

sociedade, é minoritária,uma percepção de alguns agentes
pú bIIcodo p o der carnavaIescos, representame que o

reprodução da vidacarnaval de Ol I nda um reflexo,como uma
Nessesocial . CarnavaI reproduz comportamentocaso o 0

invésracista existente sociedade e, de darao
outro tratamento, real Idade carnavaIesca,a

em nossa

com o

do discurso dos carnavalescos e

uma hierarquia própria do mundo carnavalesco
como se dá

ele se

o carnaval

que caracteriza- o Carnaval

no caso,

na cidade

coerente com

os grupos não
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preto é éreforça esse comp rtamento. O pobre, brancoo
não serico, eles misturam nem do d la a

dia, brincadeira de carnaval e, num e
discrimina tenta 0noutro excluir p o b r e .caso, e o

nãocarnaval , ponto, portanto, criarnesse consegue, um
relações, de hierarquias próprias ao mundouniverso denovo

carnavalesco.

Históricos,

Outra percepção,
é a criaçãodirigentes da Prefeitura, deslocamentos de

espaços próprios, de hierarquias próprias como condição de
convivência Nãode todos. trata de esta beIece rse
I nversões, reproduções realidade externadanem ao
carnaval ; carnava I cria vaI oreso ■

defesa do tradicional, do ollndense, do frevo de rua.

o 
as 
de Pedro, 

brancos, 
é 

de 
é

OlInda um 
Existe um 

e 
negros pobres, 

hoje a gente 
carnava I um 
desativar o 

é o carnaval 
carnaval dos 

orquestras 
São 

dos 
questão 
mesmo 

rótulo, ela

ma I s
Pát I o 
carnavaI 

essa
brasIIeIra, 
esse

que 
ricos.

a

brancos, 
nessas 
Carmo, 
dos 
típica, 
esquerda, 
racista, 
do povo." 
de Preservação 
em 1986)

nem na

carnaval de 
de racIsmo. 

brancos de classe média 
carnavaI 

se 
tendo

"Existe no 
forte componente 
carnavaI dos 
existe um carnaval dos 
que não se misturam. E 
está tendo até nesse 
conflito. Estão querendo 
carnaval de Ampara, que 
dos negros e centralizar 

Jogar 
áreas: 

é o 
fntão, 

elite 
• tem 

Ela é Insensível às realidades 
(dirigente da Fundação Centro 

dos Sítios

entre os carnavalescos e

rua durante o

ma Is comum

no espaço social

que o tornam peculiar. -

e os
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01Inda Quero

carnaval de o I I ndaMesmo quando como
carnaval participação, onde tudoonde todos brincam, se

hánão fechado,preferencial ,ondemi stura, naespaço
é um todo que se transforma nestea cidademedida que como

nãonão querIsso queespaço,
n ã oque não A mi sturahierarquias.haja dl sputa, haja

rei açõesdiferença e,exclui sema
ou seja, Sr.pessoas deixem de serque as

sóSeverI no não fazser Sr. SeverI no,deixa de
durante o carnaval .maneira carnavalesca,a j e de

Não há inversão de papel
reprodução das relaçõesnem hárico vIce-versa,ou umano

NãO dizer,cotld I ano .esta be iecem querno seuque se
também, carnavaIo mundo doque

é essecontexto soclo-econômico-cultural dos que o fazem.

descer 
o veradelro 
Assessorla de 
dirigente da 
Cantar)

aquela
Praça do Jacaré, 

de São Pedro e Praça 
público diferenciado 

Porque dão preferência 
de frevo onde 

eletrónico-; enquanto
ele não gosta do 
prefere

Instrumentos 
carnaval

sax e
frevo de 
tem dois 
tem esse, de 
chegando, fica
pulando ao 
Mas o povo de 
acompanhar agremiação,

pelas ruas estreitas.
carnaval ,"

"0 público que está na parte baixa 
da cidade, assim por aquela Avenida 
Slglsmundo Gonçalves, 
e o Carmo, Praça 
da Abolição é um 
do tradicional, 
a um conjunto de frevo onde tem 
instrumento eletrónico-; enquanto o 
ollndense, ele não gosta do instrumento 
eletrónico, prefere o metal, trombone, 

outros Instrumentos prá frevo e 
rua... 0 carnaval de Ollnda 
públicos: tem o tradicional e 

vanguarda, que vai 
na frente dos palanques 

ritmo do frevo, brincando.
Ollnda gosta mesmo é de 

subir ladeira e 
Esse que é 

(membro da 
Imprensa da Prefeitura e 

Agremlação

elas mesmas,

como

no sentido do pobre se transformar
coisas e

se caracterIza o

no caso,

não tem nada a ver

que ele

dizer que não haja conflito,

ela cria novas
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misturado com os outros contextos que vêm de foracontexto,
prática carnavaIesca de t o dosma I s os anos quee a

determinam a especificidade do carnaval de Ollnda.

EI e

e

éI SSO :

Ou ainda:

existe 
bonito

e 
e I e

Inclusive, 
do carnaval 
espaço

que 
por

de
que
no
a

"H" 
é o 
das coisas 
exatamente 
Independente de 
totalmente aberto, 
traço fortíssimo. 
Gerência de Turlsmo)

uma 
é 

I I v r e , 
social , 

um 
da

que é 
(dirigente

"Então junta 
0IInda é uma mi stura 
você procurar você 
carnava I . Agora,

nem espaço 
eIe tem 
frente o 
máquina 
repente 

todo

o 
para 
de

de 
subir 

onde quer que 
um 
no 
do 
o

ver 
e 

beleza, 
que 

ele.

interessante disso tudo é 
de Ollnda você não tem, 
clases sociais, o espaço 

elas. Existe na verdade 
mistura, todo mundo entra na 
todo mundo encontra o seu 

o carnaval de Ollnda é o 
rico que vem para cá fazer 

dizer que esteve no 
Ollnda, porque ele não vai 

lamentavelmente ele vem aqui, 
não entende o carnaval 

é multo ma Is para 
lá no Scala 

abrir uma 
frente multo 
dizer que fo I 

por causa do 
de Ollnda vai 
aqui 

se

o 
ma I s 
ou 

champagne e 
bonito, 
uma 
status 

dar a 
tudo se mistura 

encontra e ninguém faz 
porque não existe 
. Então, 

ver na 
de 
de 
Silva 
agarra e l e 

tem que dar 
Quer dizer,

"E o 
o carnaval 
exemplo, as 
reservado para 
a grande 
panela e 
espaço. Então 
povão, é 
média, 
carnavaI 
entender, 
passa e 
O I I nda . 
numa mesa 
seja e 
bumbum na 
outro dia 
que v I r 
carnavaI 

Mas 
pessoal 
feia, 
Isso. . 
sujeito a 
bonItInho, 
perfumado... 
Sever I no da 
escuIhambado 
copo dele e

tudo, o carnava l 
de tudo... o 

encontra 
acho que

o 
cara 
para 

que estar 
pessoal todo 

11ra-coI o , 
passa Sr. 
de estopá, 
e bebe do 

a bebida, 
sabe? E vlce-versa. Quer dizer, na hora 

uma relação que é Intensa e 
do carnava I , 
ma Is bonita 

o 
cl asse 

Eu acho
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do

bastante polêmico, entre os dlrl gentesOutro aspecto,
das agremiações Prefeitura edlrlgentes da deque,

tido tratamento prlvl legladof o rma, temcerta noum
diz respeito ao papel do poderdecorrer de todo trabalho,

A pergunta é se ele estabeleceo carnava I . uma
relação de dominação com os carnavalescos, Interfere

tenta d IscIpIIná-1 o. Do mesmo modo que
bastante críticos àcarnavaIescos são, de um modo geral,os

atuação do poder, principal mente, quando este trata da
questão da subvenção àsdistribuição da agremlações; os

poder públIco também sedirigentes do dividem e assumem
estratégias diferentesposições e relação com o

carnava I .

você 
e 
0 3 
um

lá, 
ano

expressadas 
comunIdade, 
tem

as pessoas 
de 0 I I nda , o 
se mistura, 

passa a viver 
Esse espírito

característlca principal do carnaval, 
daí a sua força, é exatamente ser 
manifestação naturalíssima do 
povo, da nossa gente. Quer dizer, 

do povo de 0 linda 
nessa 

que 
uma coisa 

você, 
não 

quem é de fora, 
turistas, a 

pouquinho, 
o Hotel 
um gradeado numa casa 

São Pedro, Jogar os turistas 
para lá, essa coisa toda, 
esse ano e a repercussão não 
Mas naturalmente 
para o carnava I 

e I e 
l ntegra e 

do olindense. 
essa

da 
ra ízes culturais 
são 
maior da 
E aqui 
Interessante.. 
carnaval, 
o I I n d e n s e 
você tem 
compIlcou 
repente apareceu 
aí que quis fazer 
da Praça 
que iam 
Aconteceu 
foi boa. 
que vêm 
tur I sta estrangeIro, 
está certo? Ele 
o espírito 
de alegria, essa coisa toda." (Prefeito 
de 0Ilnda,em 1986 ).

uma 
nosso 

as 
elas 

man I festação 
é o carnaval, 
assim muito 
durante o 

distingue quem é 
Quer dizer, 
coisa hoje 
porque de 

Quatro Rodas

e os

na sua

no carnava I ,

público no

se ele
se ele
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épergunta é def I n I ção dosobre.aQuando a que o
questão é ma Is conceituai, ma I s discursiva,carnava I , a

parecendo existir Identidade protagon I stas,entre osuma
só é de fatouma homogeneIdade abalada quandoque se

anáII se concreta situações, relaçõesde deaproxima da
visam determinar especificidades,concretas, que

visam conceituar não qualqueresta bele r d Iferenças ,as que
carnavaI , através categoria abstrata,de um global , mas
definir, conceI tua Imente, o carnaval de 0Ilnda .

é em questão subvenção quetorno da da aparece com
transparânc I amaior alguns representantes dapara

Prefeitura, que tem sido carnavaI de Ollnda, qualo o o
protagonIstas.papel desempenhado pelos Apesar daseus

poder públIco I dé i a damaioria dos agentes do aceitar a
subvenção um dado natural direito doscomo e um
carnavaIescos maiores questIonamentos, alguns,sem por
razões diversas, são radlcalmente contrários a essa reIaçào

subvenção, entre o poder público eestabeIece, v I aque se
as agremiações. As categorI as por eles ma Is utilizadas na
definição dessa relação são
iniaiífiiânala, aaâXiaía e aamlnaala.

em

controlar 
faz 

poder.
poder 
toda 

outra 
sócio 
que o 

de 
o 

uma 
de como

"É 
dominar, 
estratégia 
razão que 
cultural : 
carnaval começou a ter 
desconcentração, ma Is 
município não 
proposta de 
esta bIIIza r

chegou a 
como manter 
essa

para 
parte de 
Tem uma 

ordem cultural , 
é que ao mesmo tempo 

um caráter 
II bera IIzante, 

formuI ar 
Isso, 

descentraIIzaçào.

tentar
E que 

de 
é de

que visam
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e

que 
po vo,

não 
tipo 

ainda

o 
mas

foi , 
de

uma
por 

coisa 
coisa 

não

dirigentes 
paternal Ista 

da Fundação Centro 
Históricos,

carnavaI 
na horafazer é 

quer 
para 

fantasias, 
ser por aí, 
Gerência

dos clubes 
E eu, 

um pouc contrár i a 
que dispõe de pouco 

blocos prá 
acho que caberia 

dar Inf ra
ça r na va I 

da 
dos

Então, paralelo 
exemplo, abolido 
como subvenção 
típica de

município 
permanente 

para 
procurassem 

divulgar, 
de cada 

pequena e 
E cortasse o 

pequenas 
ação 
n o v o 

fosse 
Esse 
ma I s 
por 

questão 
eternamente 

conseguir 
para que um 
menos do que 

Sempre vai 
se achando inJustIçadas . 

nos dirigentes de 
visão paterna I Ista de

que
e a í

cada
agremlações.

camlnho 
se optou 

uma

d I z
o
que a Prefeitura dê 
fazer os carros 

que olhe tudo.
mas acontece." 

de Cultura da

"Todo mundo 
quem deve 
'H' todo mundo 
uma verba 
a IegórIcos, 
Não dever I a 
(membro da 
Prefeitura).

que 
eI emento 

Fornecesse subsídios 
agremlações 
procurassem 

histórias 
numa brochura 

ele a vender. 
ac ressentasse 

cIubes que tlvessem 
social e aí dava um 

dizer, cada vez 
as 
um 

Mas não, 
questão como 

Então ela é 
ninguém vai 

critério

a Isso 
esse 

que é 
um sistema centralizador, 

é? é típica até da ditadura mesmo. 
Eu acho que talvez o 

fosse um elemento animador 
do carnaval, 
que as 
recursos, 
produzlssem certas 
clube 
estlmulasse 
subsídios 
ajudas aos 
educacional , 
apoio. Quer 
enraizando ma is 
poderia ser 
partIcIpatIvo. 
manter essa 
Intocável. 
desagradáve I . E 
estabelecer um 
Urso, por exemplo, ganhe 
um outro tipo de agremiação, 
haver pessoas 
E fortaIece
agremlações a 
Estado." (dirigente 
de Preservação dos Sítios 
em I986) 

"...Insatisfação geral 
com relação às subvenções, 
parti cu Iarmente, sou 
a que o município, 
dinheiro, vá subvencionar os 
sair no carnaval, 
ao município no 
estrutura para 
acontecesse." (dirigente, 
Fundação Centre de 
Sítios Históricos).

Eu 
máximo 
que o

em I987, 
Prese-rvaçào
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éOutros, e vIdentemente, afIrmam de forma.que
democrática que os critérios são estabelecidos.

E

esses 
tipo

o
pela 

de 
pelo

do número 
uma série 
para que 

estabelecidos." 
em I986).

o 
é

que 
a gente 
é uma 

critérios

cada 
Assessor I a 

e dirigente 
da Agremiação Ollnda Quero Cantar).

foram
Então foi 

escolhido 
de 
classificaram 

(membro da 
da PrefeItura

"A 
democrátI ca , 
I986, os 
assembléI a 
cada tipo 
escola de 
maracatus, 

representantes 
de 

representatIvIdade, 
desfII antes, pela

decI são
ano de

uma

quem desfila 
tarde, 
maior, 
manhã o 
cobra.

uma 
nesse 
fizeram 

elegeram representantes de 
de urso, 
blocos,

de 
de blocos, de 

de clube... Então, 
classificaram 

agremlação 
pelo número 
categoria, 

horário que desfila. Porque, geralmente 
ou à 
bem 

pela 
músico 
esses 

grupo de 
própr I os 

agremiações, que 
tipo

"As 
assembIé i a 
representantes. 
forma uma 
a partir 
discuti mos 
que seria 
colaboração, 
prefeItura dá, 
dizer que essa 
sImbóII ca. 
estabelecidos 
assembIéI a das 
da categorla, 
quer dizer, é 
eles utilizam 
sejam 
0 I I nda .

à noite 
orquestra é 
no sabado 

menos que o 
observados 

esse 
pelos

no domingo 
o preço da 
Quem desf l I a 
preço é 

Então 
critérios, 
pessoas, 
dirigentes 
determi naram, 
de agremiação." 
de Imprensa

agremiações 
e 

Com a Prefeitura 
comi ssão... Isso foi 
desse ano. Mas 

com as agremiações 
pago...quer dizer, 

é uma ajuda 
mas hoje 

ajuda 
esses 
democ ratIcamente 

agremiações... Em-função 
de desfiles, 

de fatores que 
esses valores 
(Prefeito de

se reúnem em 
Indicam quatro 
a Prefeltura se 

adotado 
sempre 
valor 

uma 
a 

pode 
ajuda 

são 
pela

decisão é 
aconteceu 

carnavalescos
e
de agremiação: 
samba,

de troça,
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Os critérios tão rígidos.não são Esse mesmo agente
dlz em outro momento:

deixar

nãoQuando se
poder púb I I co,InterferêncI a do referencial

básico o f a t o d o carnaval acontecer sem
Mesmo havendonehum tipo de esquadrInhamento desse espaço.

váriosvários pú bII cos,vários locaiscarnavaIs,

circulação é as agremiações sãodiscriminados, a
poder púbIIco então, resgatar este0I Iv res . ao espaço

palanque),(eI(minando arquI bancada,passarela, oa a
liberdade para as agremiações:resgata também a

grandes vitórias

(prefeito

em 0IInda , 
MDB foi

da 
de

está
todo
A

carnavaIesco.
A

do MDB 
poIí 11 ca 
Quer

com 
realmente 

dessa 
de

0 
Quer 

rigor

do 
dizer, 

numa 
era 

vacê 
na 

clube 
essa

digo, o 
Isso desaparecesse 
assumisse a 
extraord I nár I a 
0I I nda , em 1986 )

coisa toda l ' 
MDB conseguiu 

e o
dl reção 

festa".

que não 
dizer, 

oficialesco 
d IzI a:'ta I 

tal hora,

"Uma das 
da orientação 

exatamente essa, 
você transformar uma festa popular 
festa 
antes, 
tinha 
coisa.

efetlvamente. 
certo? 
um 

prefeitura 
tem que passar por aqui,

Então nós conseguimos, eu 
fazer com que 
povo

é do
seguinte,- a agremiação.
até a situação económica 
a agremiação... per 

uma 
de dar,

"A Prefeitura tem cuidado ma Is 
Infra-estrutura de apoio e não cuida

"A decisão 
Observando o 
gente observa 
de quem faz a agremiação... 
exemplo, a Ceroula... a gente da 
pequena ajuda para nào 
mas eles não precisam."

menciona a âlilílJlânila dos carnavalescos,
toma-se como

no espaço aberto,

livre e
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de percepções não se dão, portanto,As d Iferenças em
torno de uma mesma Idéla.cima, assim, de um confronto em

através percepções sobre ângulosse dãoAs dlferenças de
d I r e ç ã od I versos, seja, dependendo da olhar,doou na

objeto. Enquantoescolha do alguns tomam como exemplo a
Interferênc l a do

poder púbIIco na organização das agremiações, outros tomam
o carátercomo exemplo participativo desse carnaval , num

espaço totalmente aberto, defender a autonomla dospara
produção e direção da brincadeira. Assim

lnterferêncI a dosendo, a
IIberdade do carnaval ,ae como

ou lââtaaâi descompromlsso. 0 mesmo ator que
a participação,condenava o paternal Ismo, exalta v l ce-e

agremiações condenamversa. Algumas paterna IIsmo,o mas
recI amam ma Is partIcIpação,apoio, defendem aoutras mas
também a subvenção. Essas categorias não são, portanto,

táticassãoabsoIutamente positivas negativas,nem
d Iscurs I vas . Nãc se trata, portanto, de estabelecer quem
está com qual verdade Iro carnaval, qualo a
percepção correta. Ambas existem e ambas definem o carnavaI

relaçõesde O I I nda, ambas definem rede de concretauma

se 
no

Interferir ... 0 Prefeito, se quiser 
assistir o carnaval, está no melo da 
rua, andando no melo do povo, brincando 
em agremiação..." (membro da Assessorla 
de Imprensa da Prefeitura e dirigente 
da Agremiação "Ollnda Quero Cantar")

entre os protagonistas e uma atuação.

distribuição da subvenção para denunciar a

carnavalescos na

a verdade,

poder público pode ser vista como
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questão da Interferência,Ma Is do que essa
do poder público tem sido a perda depreocupa os dirigentes

só pelosnãocontrole do carnava I ,
seu contínuoeles próprios, cresc imento. Essadevido ao

pú bIIcoI evado poderperda tem carnavaIescos e a se
aos problemas crescI mentoIndentlflcarem quanto que esse

Infra-estrutura da cidade, quantotem criado para a as
património,preservaçãodificuldades de do quanto a

preservação da diversidade de brincadeiras, •necessidade de
quanto à manutenção dos desfiles das grandes agremiações.

poder público e dasdoNa medida em que esses atores
não criam condições paraagremiações - resgatar o controle

e condução da festa, que todos percebem.crise
pensadas até o momento dependem, em grandeAs alternatlvas

que tem trazido umade terceiros. Oboa vontadeparte, da
quanto ao futuro desse carnaval.I ncerteza

essa história:Como começou

palanque que tinha, de 
exigiu horário e nem 
agremlações. Então , 
surgir agremlações 

Quer dizer, e 
muito uma 

desde as 
pela 

Elefante, 
grupo de 

cinco, ou tipo Siri na Lata, 
quatro anos sal sem orquestra, 
orquestra na hora não aparece, 

o Segura a Coisa, etc...

"TIrou-se 
Germano. Não 
rote1ro 
começaram 
espontâneas, 
também não se 
qualidade. Então, 
agremiações que 
qual idade 
Vassourlnhas 
quatro ou 
que há 
porque a 
Tem também

o 
se 

das 
a
grupos.

exigia 
você tinha
se esmeram

Pltombe Ira, 
até qualquer

o que ma Is

acentua-se a

carnavalescos mas por
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Início positivo, crescImentoVisto essecomono
Inquietar:começou a

é

têm sidosoluções que levantadas são puramenteE as
passIvas:

o
de em

Carnaval 
entendeu? 
(pref eI to ) 
carnaval

cada 
vão
"(membro 

Centro de
peso 
de História

de 
e I e 
de 
de

"A 
b I ocos, 
e para 
grande. 
da Fundação

procurado, 
mínimo 

relação 
Eu 

esse

nos últimos 
publIcldade 

carnaval 
se 

Imenso 
carnaval

ter graves 
OI I n d a,

acho 
número 

já buscam 
nós vamos 

(prefeito

"O 
d emaIs, 
Arnaldo 
que o 
Porque a gente não

de
ao

que

Olinda cresceu 
dois anos atrás 

'Deus que I ra 
cresça I ' 

é uma

de carnaval 
carnaval Inchou 

controle, 
esse." 

de

de
Há
dizia:

de Recife 
tem condições;

"Hoje o 
muito pesado 
tanto que 
Nosso maior 
(assessora

esquema 
porque o 

não há ma Is quem 
receie é exatamente 

da Secretaria 
Planejamento da Prefeitura).

ano vai surgindo ma Is 
se organizando ma Is.grupos 

a Prefeitura é um peso multo 
do Setor

Preservação dos 
Sítios Históricos de Olinda).

"Nós temos 
anos, fazer o 
possível com 
Olinda... 
extrapolar 
pessoas que 
01 I nda, 
P ro bIemas". 
1986 ).

Então, Isso tudo gerou uma 
desconcentração no Carnaval de Olinda 
que atraiu multo, não é?" (dirigente da 
Fundação Centro de Preservação dos 
Sítios Históricos de Olinda, em 1986)
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(membro
Sítios

a-

o

Esse crescimento do carnaval ameaça a cidade e ameaça,
pú bIIcoQuandosobretudo, carnaval . podero o e os

está jogocarnavaIescos controle,perdem seu em a
característlcas fundamentais dessemanutenção das carnaval

partIcIpação popular,carnavaI carnaval carnavalde r ua,

questão de 
Setor

salva r 
de

pouco, 
que vem 

(assessor da

em 
a

por 
de 
no

para
(prefeito
Secretár I o
Planejamento da Prefeitura,

de 
Não 

fazemos nenhum 
em São Paulo, 

passar em 0 I I nda . .
gente

defendI a 
deveria 

carnavaI 
de

parte 
carnavaI 

de

f o I 
de Ixou-se 
QlInda.

era 
ser 

daqui 
Recife

carnaval 
do 
defendI 

Nabuco de 
tese era esta: 
o carnaval 

de 
em

"Porque atese que eu 
que o carnaval de Recife 
restaurado. Porque o 
precIsava do carnavaI 
forte... Então, você estava começando 
a deteriorar 
força da 
Recife. 
Instituto 
Sociais.

"Qual 
SImpIesmente 
carnavaI 
ma I s. 
para fora, 
Rio. Só 
Segundo, 
estimulado, 
sugerido, 
pessoal de Recife a 
participação, 
eleito pelo 
está fazendo, 
popular no carnavaI 
diminuir um 
desse pessoal 
de 0IInda . " 
Turismo da Prefeitura).

de 
Nós não 

para passar 
para 

objet Ivamente a gente tem 
tem aconsel hado, tem 

tem proposto, tem orientado o 
de Recife a fazer um carnaval 

como esse ano o prefeito 
povo, Jarbas Vasconcelos, 

Então essa participação 
de RecIfe deverá 
reter uma 

para o 
Gerência

estratégia? 
divulgar o 
se divulga 

cartaz 
no

de 0I I nda 
carnava I

I sto
Pesqu i sas 

você 
de Recife 
0 1 I nda”.

1977, e 
de

equipamento ." (membro do 
de História da Fundação Centro de 

Preservação dos Sítios Históricos de 
0 I I nda ).

do 
Então, 

o 
falência 

Então, eu 
Joaqu Im 
A minha 

tem que fortaIecer 
carnavaI 
0IInda , 

da SecretárI a 
em 1986.
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agremiações. écomandado pelas E aqui, Importante
Prefeitura classifica o público que faz ea

que participa do carnaval o IIndense .

Para a maioria dos dirigentes - do poder público e das
agramlações - é o público que garante ao carnaval dessaser

não de P ú b I I c ocomposição doforma e E,outra. dona
principal écarnaval de 01Inda, categoriao

usada por todos os protagonistas para caracterlzar , grosso
As famílias tradicionais de Ollnda,modo, o o IIndense . tão

mencionadas por animação datodos como fundamenta I para a
festa, está Incluída nesta os foliõescategorla de p o v o ,

agremiações tambémo IIdenses que acompanham as constituem
dirigentes das agremiações emultas vezes,o povo e, 03 OS

artistas recebem esse tratamento. Quem nunca fez parte
os participantes daquelas

agremiações formadas pela maioria de elementos de fora de
como Eu Acho é01Inda, Pouco, S l r I na Lata, etc.

os 
nas 
no 

esse

em 
em

vivo o 
Nenhum

temos, 
aqui
A gente 

Então 
deve ser

maior 
tu rIsmo 
o povo 
consciência 

deve ser 
deve

que nós
cultural , 

o IIndense .
disso.

respeitado, 
ser estimulado.

cInema, 
cInema. Bom, 
se você anda 
continua 

reuni rem 
Cantos, 

é

perdeu 
acabou 

isso, 
durante o 

comunI tárI os 
nos 
batendo 
mantém o 

Que borda, 
tem 

a noiva, 
fica todo mundo trabalhando, 
bem 
de 
é

o hábito do 
com o 

continua, 
ano, 

se 
Quatro 

papo. . 
carnaval , mantém 

costura.
escrúpuI o de 

a namorada,

dessa categoria são os turistas e

mencionar como

o "povo"

"0 
a televisão 
então com 
pela cidade 
grupos 
esquI nas, 
Bonsucesso, 
pessoal que 

carnaval . 
homem aqui 

dizer que borda . . . 
a mãe, 

0 
te rmos 
01Inda, 
tem plena 
esse povo 
protegido,
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anlmam
a

da

Defend Ido.
Continua 

tradicional . 
o l 1 ndense,

de 
virar, 
Isso

clubes, 
classe 

o
suas

acontecendo 
CarnavaI 

carnaval 
As 
prIncIpaImente, 

Ao 
com 

com seus 
O Homem da Meia-Noite, 

os maracatus 
brincar.

partlcIpam,

de
d o
acontecendo

de TurIsmo); ..."Mas
Olinda tem tão presente é 

um centro multo palpitante, 
da

Mas é 
carnaval ... as 
ano I nteIro. 
preparar, 

de.se
de tudo Isso que dá 
até acho que se tivesse 
cidade,

foi o 
serviu 
esses 

da

ainda, 
região 

Não 
um povo que 
agremi ações 
Ela tem uma 

armar os 
de promover 

que dá uma 
de 

com a participação 
Ou aproveitando as

o carnaval 
povo, da 

eles 
uma 

é o 
e se 
esse

cidade 
faml1 lares 
para

"Quer dizer, 
ele nasce do sentimento do 

(prefeito de Olinda, em 1986);..."E 
Estado) que o carnaval de Olinda é 
pura da manifestação do povo... 
povo que está a I i livre,

Então, o 
agregar,' para 
famlI lares. 

Tu rIsmo

estão aqui, 
pessoa I que brinca 

não 
o Ii ndense 

carnavaI 
reencontro com 

defende o
pai Já brincava naquele clube, 

já brincava naquele clube, 
carnavaI 

c o n s o I I d a r 
"(assessor
PrefeItura ). "

o carnaval 
da comunidade 

mu I to comun i tárI o. 
as disputas dos 

os cIubes de 
lado desses tem 
seus ursos, com 

grupos de mascarados, 
com os 

fazendo pelo 
Menos pela disputa, 

mas animam o

1 Outros depoimentos nesta direção: 
de Olinda tem disso, ele nasce 
força do povo." 
não entendem (o 
expressão ma Is 
comportamento do 
mostrando." (dirigente da Gerência 
clima dlonlsíaco que o povo de 
que eu acho que faz Olinda ser 
multo vivo de manifestações popuI ares."(representante 
Gerência de Cultura da Prefeitura);..."0 povo de Olinda 
preferiu se aglutinar em torno de festas e atos religiosos. 
Ele não é orgânico na sua participação comunitária, 
embora seja ma Is até do que em alguns municípios da 
metropolitana. Não é orgânico na sua vida partidária, 
é multo orgânico na sua vida económica, 
é extremamente orgânico no 
realmente têm vida, que dura o 
I nfra-estrutura de bordar de 
adereços, de arranjar dinheiro, 
bingo, de ter livro de ouro, 
dinâmica à sociedade. Eu hoje, 
tentar construir alguma coisa na 
p pular, teria que ser do carnaval.

média... 
brincando 
troças, 
sujos... 
ursos, com 
gosto de 
porque não 
carnava I . 

Você vai encontrar 
enchendo também de 
aproveitam o carnaval 
Encontrar os parentes antigos, 

. o I I ndenses que 
substancial desse 
carnaval de Olinda, 
residente, mas o 
fora e aproveita o 
para cá é o 
0 carnava I esco 
porque o 
o avô 
fundador. 
para 
laços 
Gerêncla de 
(1 )

se 
que 

retornar. 
rever os 

Uma parte 
o 

é o o IIndense 
que está 
para vir 

a família... 
carnaval

de Olinda, 
que o

da
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0I I nda sãoImportante do carnaval deOutro ator os
plásticos artesãos.artlstas e

Já deconstitui ramartistasEssses um grupocomose
do doscarnaval, Independenteprotagonlstas do grupo

agremlações. E I es desempenharam,dirigentes das
execuçãofunção programação dadeprincipal mente, ea

decoração partIcIpavam atIvamentecidade dasda e
d Iscussões fazendotorno do carnava I , sempreem se

agramlações.desfl I es Atua I mente,presentes nos das esses
artistas não ma Is desempenham, a funçãoenquanto categoria,

de 0IInda,de decoradores das nem mals se constituemruas
Eles continuam participando do

dl I u í dos Instituiçõescarnaval encontrammas se nas
públicas - agentes do poder público,programando, como as

Inerentes às atribuições do órgão
fazem parte encontram participando dasque ou se

agremiações- como seu dirigente, fIgu r l nlsta ,como como
programador visual , etc. , ainda, prestando serviçoou,

carnavaI ,
As

más
Porque 

funcionam 
prova de 

o
o 

se 
inimigas.

carnavaIescas 
da Fundação 

de 0I I nda ,

que têm 
que são 
Inteiro

experiências que têm as 
me parece que são as 

o ano Inteiro na 
vitalidade de Ollnda é 

que ele mostra nos três 
De aglutinação,de 
São amigas, são

boas experiências ou as 
organizações carnavalescas.
únicas Instituições 
cidade. Eu acho 

seu 
e

atividades carnavalescas,

que 
que a maior

o seu carnaval, muito menos pelo 
dias e mals pelo o que é o ano Inteiro, 
história. As pessoas se envolvem. São amigas, 
adversárias mas Jamais inimigas. é engraçado como todas as 
pessoas que são carnavalescas em Ollnda, elas se
respeitam.” (dirigente da Fundação Centro de Preservação 
dos Sítios Históricos de Ollnda, em 1986).

como um grupo Independente.
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autónomo para as agramlações- produçãoprofissional, como
(2)de bonecos.

eles já

Sítios Históricos de

têm desempenhadoQuanto aos eles um papel
um dos responsáveis,que sãomedida emfundamenta I na em

última estância, pelas grandes transformações ocorridas no
Analisados do ponto de vista positivo,o I I ndense .carnaval

fatodesses turistas contribuiu deo desempenho para a
ampII ação conceitograndeza do carnaval , do depara a

restrito àpartlcIpação, local ,comunIdadeantes para o
nacional Internacional,reconhecimento da festa, e

criação de multiplicidades de locais para dança, depara a
Info rmaIsde trabaIhosbrincadeiras, de pessoas, para a
estápopulação local. A presença do turista f o r ç a n d o a

não pararem no tempo, está forçandocidade e seu carnaval a
atualização das necessidades quereflexão que o

2 Foram 
entre artistas 
representados a 
e do lugar que 
agentes do poder

entrevistados nesta minha pesquisa oito artistas - 
plásticos e artesãos. Eles aparecem 

partir do trabalho que estão desenvolvendo 
estão ocupando, como carnavalescos, como 
público ou como ambos.

nEsses artistas, eles já não têm 
esse tipo de ligação tão forte, não é? 
A participação deles no carnaval Já vem 
em cima de blocos que surgiram de forma 

que 
Aí , 

pano
hoje se 

você tem a 
enorme, oca, 
de pessoas 
... Aí, tem 

outros 
(membro

associa a

a nível

alternativa e 
InstltucIonaIIzaram. 
Cobra (uma cobra de 
carregada por uma centena 
que ficam embaixo dela), 
os bonecos ... são outras formas, 
tipos de manifestação..." (membro do 
Setor de História da Fundação Centro de 
Preservação dos 
O I I nda ).
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perder o fio.dasocial exige, Issonovo contexto sem com
história do seu povo e de sua cultura.da cidade,

turistasde vista,-Do outro ponto os ameaçam o
cidade,que eles Invadem,carnaval na medida em massa, aem

exercícioimpossI bllltam daseles restringem ou o
característlcasmanifestações população local ;ma I s da

manifestações não foram repensadasporque essas para
também nãoAatuarem nesse novo contexto. cidade foi

Da ímultidão.preparada para receber criseuma a que
atravessa atualmente o carnaval cidade.ae

com
da

há
Aliás,
na
séria,

com 
e o

que 
e

. No 
um 

de 
carnava I . . . 

carnava I esco . .
por causa 

Assessor ia de

fazer, 
o antigo, 
de certa 

0 turIsmo 
ao mesmo

"Por 
divergentes no 
desenvoIvI mento 
está acontecendo 
está preJ ud I cando 
acabando com 
tradicionais... 
eles promovem 
pedem ao setor 
demonstração do 
est ímulo do 
bonecos surgem 
(membro da

enquanto, não há forças 
carnaval. Aliás, com o 
do Tur i smo na cIdade, 

uma coisa séria, que 
o carnavaI ... vai 

os folguedos 
momento em que 

congresso... eles 
turIsmo da cidade a 

Isso tira o 
. Esses 
do turIsmo". 
Imprensa da

tem 
novo

dá renda e o que dá, 
Incómodo à comunidade, 

a comunidade mas 
dinheiro para a comunidade.

para a comunidade Consome 
artesanals aqui na cidade, 

governo tem que ter uma visão 
acima de tudo isso, e 

as coisas...
chamado de antI-o IIndense , 

acabar o carnaval, quero 
por alguns camaradas 

menos de bom senso." (assessor 
Gerência de Turismo da Prefeitura).

"A administração 
tem que conviver com o 
O que 
forma, 
Incomoda 
tempo traz 
Gera emprego 
os produtos 
Então o 
general Ista, 
tentar conciliar 

Eu sou 
que quero 
destruIr tudo,
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Agremiaçãoda

O crescimento do carnava I , a
multas das exigências colocadasde continuidade deameaça

vêm s ã opelos de f ora, prob Iemas reaisque que os
n ã oprotagonistas do carnavaI 0 I l nda aindade conseguem

soluções ef l c lentes.encamlnhar

representaçõesEx l stem protagonIstasdos doas
carnaval definem essatorno das categorlas que festaem

espontânea, partIcIpação expressãopopular, decomo
o seu crescimento éIIberdade, Este carnavaletc.

devido também a atração em função dessasque ele exerce,
Impasse é real:o definem assim. 0

carnaval espontâneo, participativo, que atrai, que gera seu
InvlabIIIzando-o. 0 impassecresc imento, que pode acabare

não está no choque entre a Intervenção e a espontaneidade;

a 
fica
no

dos 
casa 

de

ser 
de 

0 MourIsco 
orquestra Iá. 

de

aqu I
Ela

Então, 
uma orquestra.

por conta deles.

"Como faz 
Quatro Cantos, 
alta, antiga, 
c I ma 
esquina o 
os turistas 
a orquestra 
ouve a 
passa, 
o Clube,

Pousada 
numa 

patama r 
Naque I a 

E 
Quando 
vem e 

0 clube 
som do Clube. Acabou 
ma is se ouvindo, a 

então começa. Isso é 
começar ser estimulado, 
focos de animação com 

faz também, 
"(assessora da 

PIanej amento da

Prefe I tura e d IrI gente 
0 I i nda Quero Cantar . )

eles botam 
frevo é 

deles acham ótimo, 
avlsta o clube que 

orquestra do clube,pára. 
pula-se ao 

não está 
orquestra deles 
que tem que 
Você manter 
parti cu I ares. 
põe uma 
SecretarI a 
Prefeitura).

exIste e

a perda de seu controle,

existe ocategorias que
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a democracia; o paterna IIsmo a
autonomia e a dominação,liberdade e o fechamento; etc.a

impasse está no alto custo* exigido para a manutençãoO
da participação popular.I I berdade,da espontaneidade, da

nem as agremiações, nem o poder público estãoNem a cidade,
preparados para receber o Impacto provocado pela massa
humana que é atraída para olIndense .

de restruturação i nfra-estrutura dada
exigências remuneraçãocidade, melhoras por uma aos

músicos, exigências das agremiações para fazer faceas aos
custos brincadeiraelevados para por sua rua,na as

exigências colocadas público para subvencionarao poder a
cada ano

utilizadas até então na arrecadação deAs formas recursos
lmposs í veIestãocarnavaI superadas, tornando-separa o

Impõe-se como premente o fI nane Iamento do carnava I
dentro de uma perspectlva de mercado. 0 desaflo que se

convivência das característ Icas
do carnaval
do mercado.

I nf ra-estruturaA o tipo de carnaval
atual supõe não podem ser enfrentados pelasrecursos que

e oapolo;o autorltarIsmo e

o I I ndense com a

atender a todas essas exigências.

As exigências

um número crescente de agremiações carnavalescas.

necessária para

br l ncar esse carnavaI

presença crescente do turismo e
apresenta é como garantir a
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fontes tradicionais de financiamento da prefeitura. O custo
agremiações Já não podem, também,do carnaval para as ser

do poder público,cobertos via subvenção,com os recursos
Iniciativas fragmentadas de coleta. A crisenem com as

é carnavalescos não estãoatual PrefeItura eque a os
àsconseguindo aliar necessIdades do carnaval ,as

cidade e às necessidades do mercado.necessidades da De um
pú bIicolado, coloca o poder necess Idade dese para a

investir masslçamente Infra-estrutura e na estrutura dena
característIcas própriasserviços, sem -Interferir donas

carnaval ; de outro lado, c o I o c a desafio maiore se como
agremiações, não critériosdefinição de ma I spara as a

a distribuição da subvençãoJustos para ou de apoio da
Prefeitura, s l m de poder I ngressar mercadomas o no

as característ Icas próprias depreservando brincadeira.sua

o
não

que é 
feita,

dentro 
desses 

de 
P rat i camente

os
estar 
de I I neados

de 0IInda, 
de 

que
exempI o,

diria, 
do 
ao 

como

0I I nda está 
pIaneJ amento 

da parte de 
necessIdade. 

eu 
cofre

Prefeitura, 
forma ainda 

uma coisa

lado da operação de carnaval 
pela Prefeitura, ela é 

certa forma ainda multo 
devidamente 

acontecer assim 
cronograma... a 

causado 
municípios 
renda 

carnaval de 
posição de 

como 
uma 
custo, 
para 

proporeionaI mente 
evento, não existe

amI a rI a 
pela falta

por ter uma 
participação, onde 
é melhor para se 

uma passarela, 
você fecha, os espaços 
televisão vai estar lá e 

vai dar

"Pe I o 
fel ta 
de 

primária...não é 
planejada para 
de um 
problemas é 
recursos... os 
Inexistem como 

0 
assumindo uma 
tanto do espaço 
comercI a IIzação : 
Porque ele tem 
reIatIvamente 
Município 
tamanho 
custo.

0 carnaval 
característica 
não existe o 
trabaIhar , por 
Uma passarela 
são aqueles, a 
a visão de tomada

é 
um 

a I to
mas, 

do
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para

ser 
Isso."

você 
vender.

o
palco

onde tocam 
nas entradas 
alegoria que 
estamos fazendo, 
são a Iternatlvos, 
faça com 
às empresas 
catIvar...Mas eu 
tem que ser esse, 
para Isso." (dirigente da 
Tu rIsmo)

espaços 
propaganda e 
cidade que o carnaval é feito 
cidade, esta 
pode existir, 
áreas onde
"merchandIsIng", por exemplo, 

as orquestras, 
das cidades, 
nesses dois 

Então,

botar all a 
Como OIInda é uma 

em toda a 
espaço não existe e não 
A gente define algumas 
pode ser transado 

por exemplo, no 
os portais 

as torres de 
últimos anos 

esses pontos 
mas é preciso que se 

antecedência o trabalho junto 
para realmente 

acredito que o passo 
tem que se trabahar 

Gerêncla de
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CONCLUSÕES

análI se desenvolvida trabalho tomaA neste como
básico O I I nda temcarnaval depressuposto umaque o

própr I a, nãocarnavalescoreal Idade mundo que seum
Inve rsão reproduçãopela daconstI tu I pela nemnem

sociedade.

teóricas sobrediversas Interpretações□lante das o
numa direçãoque tive a maioria vaicarnaval , das acesso,

na dissertação.da adotada Uma corrente debem diferente
pensamento multo conhecida trata, principal mente, da origem

e de seu significado profundo(l). A preocupaçãodo carnaval
sagrada, éé com profana ouorigemda

análise do manIfestação tradicional ,carnava I uma

O

«

como

1 Nessa 
como produto

tanto da 
homens nas 

carnaval 
é a

não como 
sendo

de 
da 
de 

mitos 
I I tu rg I a

quando 
e o 
Já

carnaval, 
como sendo uma 

O carnaval é 
corre IacIonando 

remi nIscêncI as 
ciclo cósmico e 
mágIco-reIIg i osos 

dos 
a 

Idade Média.

IdéI a da 
A

e
crI st i anIsmo 
sobreviveu 

como 
infinidade 

cé111cos , 
das 
caça

conceitua o 
ao contrár i o, 

s I ncret Ismo crIstão.
folclórico totaI",

FLORENTIN 1974 
mas, 

ao 
um "fato 
de mitos. - congregando 

representações do 
estações; rituais 
e à guerra; reminiscências 
civilizações gregas e latinas; 

nos tempos da

linha destacam-se BARQJA 1979 
da sociedade vigente na 

numa contribuição 
social dos 
europeus. 0 
crI stlanIsmo 
fixadas suas 
das coisas 
referenciada 
período anterIor 
morreu. 
GA IGNEBET 
filho do 
festa que 
anali sado 
uma 
mi tos 
a Iternânc i a 
Iniciação à 
eIaborados peI as 

a socIedade europé i a

com a

teologia 
cidades, nas 
é apresentado 

e é a partir da 
caracter í st Icas. 
adquire seu 

a essa opos I ção 
a mesma.

que coloca o carnaval 
Idade Médla EuropéI a, 
c r l stã quanto da vida 
vilas e nos campos 

como um filho do 
Quaresma que são 

inversão da ordem normal 
significado somente 
maior entre a Quaresma 
carnaval, para Ba roja,

cristã e

a pesquIsa
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Ilgada sociedade medievalantiga,a euma que numa
ele estánão resiste,competitlva, e I esocIedade moderna,

agonizando ou está morto.

de 0llnda0 carnavaI ex I ste dentro de uma sociedade
esteve tão palpitante. Minha questão,moderna e

não é saber se ele existe ou não,portanto,
do cotldlano é incorporadoé que da não peloou

que é que reaIIdade do carnava I .carnaval
essa questão? em torno doPorque existe um mitoPor que

ele é l nversão socIedadeO l l nda que dacarnaval de uma
mito é é completamenteque esse carnavalabrangente. 0 de

que há verdade Irarealidade social,diferente dessa uma
liberdade, participação, etc.

fato é que o de Ollnda criacarnavaIexiste deO que
à parte, e l ecarnavaI ;como todoreal Idade promoveuma

certas Inversões, I ncorpora certoscarnaval ; e I ecomo todo
carnavaI.muda outros,aspectos do

uma espécie de conciliação,Ele é, detodo carnaval ,como
organização. Aespontaneidadeentre amelo termo, ae

de Ollnda não é quedo carnavaIportanto,especificidade,
Ele não é o oposto, por exempI o,I I berdade.

éOl I ndaO carnaval dede Janeiro.R l odo carnaval do
d I ferentes d etem tipostem hierarquias,d I ferente, mas

só queInteresses de mercado,carnaval, tem
équestão nãopecullares.Ade forma ose

compatível ouOllnda écarnaval de

ele seja a pura

cotldlano e

sociedade e
e o Isso altera a

não com uma sociedade

como todo

ele nunca
mas saber o que

e situações
a presença dos
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e I esociedade,dessaexlste dentroElemoderna. se
outraconstI tu I-seela,relaciona como umamascom

0especificidade.carnaval temreal Idade. Cada quesua
condiçõesnão sãotorna espec í f I co o carnavaI de o IInda

geograf ia datipos de brincadeiras,s I msociais mas aos
forma de envolvimento da cidade carnaval.cidade, a

anáII se compat í veIma I s estouUma com a que me
trabalho éreferIndo MESNIL 1974,de que apontanesse a

existência tanto de elementos universais quanto depara a
análise é(2). Minha daeIementos concretos do carnaval

no sentido de não estudar o carnava Imesma natureza na sua
seu funcionamento concreto,essencla I Idade, s I m nomas na

sua I nserção sociedade.Não carnavaI E I eexiste o puro.na
próprio énãotem contexto totalmenteque nemum

ànem totalmente submetido sociedade. Importacarnavalesco,
sãoabstratamente quaispouco discutir categoria doas

que é do carnavalcarnava I , carnavalesco geral .o o em
construi rAcontece, carnava I embora tenha queque o um

mundo à ele constrói um mundo à parte dentro departe, uma
é uma utopia, não é um lugarele nãosociedade. Portanto,

etradicional 
Renasci mento 

em
rural 
e 
e 
o modelo folclórico, saunaiaizfiâÊâXáiiiia, também, o aaLaaxal-iafflaíiiiÁJila

em função 
nas quais 
se trata 
Eu ropéI a , 
rural

à 
do Renascimento um 
mostra que em uma 

domi nante seJ a 
pode

2 MESNIL 1974 propõe uma definição do fenômeno carnavalesco 
das característlcas sociais do 
se Inscreve a 
de uma festa 

de caráter ma Is 
na Europa do Leste.

Sua análise associa à sociedade 
Idade Média 
comunI tárI o; 

moderna, embora 
do tipo

festa, tendo 
que floresceu na Idade

urbano na Europa Ocidental
associa à 

comunidade urbana da 
modeI o de carnavaI 
sociedade urbana, 
um carnaval 
aí se encontrar,

com o

espaço e do tempo 
como pressuposto que 

na Idade Média 
e ma l s
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socIedade . Então, nãofora da carnaval pode sero o mesmo
em qualquer lugar.(3).

nãoEntre os bras llelros, existeautores mu l to a
a análise épreocupação com da orIgem carnava I ,do se

sagrada. EIesprofana ou de modo geral,tratam, da sua
significação socI a I inserção dentro dasobretudo, de suae >

bras l l e l ra(4). Interlocutor principal é o Dasociedade Meu
Importância de sua análiseMatta, 1981,pela contextopara o

Ele f o rmatrabaIhando. trata de bastanteque estou uma

e

1975. De

na Bahia.

cunho 
1 984;europeu e sul 

documenta I; 
BIEN 1963; 

geral; o doss I ê sobre 
1976; e os trabalhos 
sobre as máscaras. 
4 Encontramos 
InterpretatIvo, 
racial no contexto 
de RISÉRIO 1981; ao carnaval 
MOURA 1986; trabalhos como 
frevo; e o estudo 
de GOLDWASSER 
citamos os 
ALBUQUERQUE 1988, 
DELGADO 1977, 
traba I hos de 
1978, EFêGÉ 
SILVA, CACHAQA 
Jane I ro;

trabalhos de 
fazendo referênc i a , 

brasileiro, como 
carioca 
Ode CARDENAS 1981, 

antropológico sobre uma escola de samba 
cunho ma Is documental 

trabaIhos de MELLO 1982, 
BONALD 1983, 

sobre 0I I nda, 
ALENCAR 1985, 

1982, GUIMARÀES 
e OLIVEIRA

3 Além dos 
conc I usões, 
Festa dos 
políticas e 
Renascença, 
testemunhos 
relações de 
seu Capítulo, 
sociais da 
para o 
caracterlza a 
como uma festa 
ar I stocrátI ca, 
e I 111sta, 
bem menos 
Hee rs, 
o carnaval 
descritivo 
ISAMBERT 1982; 

o 
e

estrangeIros 
o trabalho de 

precisando suas Implicações 
Idade Média e 

são reflexos 
poIí 11cas,

e descritivo 
GAMARA e BARRETO 1986, 

COELHO 1982, 
a cidade e o 

ARAÚJO e HERD 
1978, SILVA e 

1980 sobre o carnaval 
e GÓES 1982 sobre o carnaval

comentados
HEERS 1983

nestas 
sobre a

CUENTRO 1985, 
carnaval; os 

1978, BARBOSA 
MACIEL 1979, 

no Rio de

cunho analítico e 
por exemplo, a questão 
a d RODRIGUES 1984 e o 
e o regime militar, de 

CARDENAS 1981, sobre o 
uma

autores 
destacamos 

Loucos e o CarnavaI, 
sociais, e tendo como cenário a 
Essas festas, segundo Heers, 
de preocupações, de Intenções 
força: no Interior do clero, entre o Bispo e o 

para a Festa dos Loucos; entre os grupos 
cidade, seu governo, o príncipe e os conselhos, 

carnaval. Fazendo uma análise comparativa, Heers 
festa dos- loucos como popular e o carnaval 

ma Is bem comportada, com uma tintura 
com reflexos de uma cultura bem mals 

principesca, humanista. 0 carnaval como uma festa 
antl-hlerárqulca que a festa dos loucos. Além de 

salientamos também o trabalho de SHAITANE 1979 sobre 
americano contemporâneo, de 
os trabalhos de DUVIGNAUD 

e GORDON 1983, sobre festas em 
festas contemporâneas em AUTREMENT 

de ALLARD e LEFORT 1984 e BRIL 1983, .

a 
e 

de
e
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de OI l nda: a
IguaII tarlsmo, que é uma dasrepresentação da Igualdade, do

Idélas fortíssimas desse carnaval(5).

A afIrmação
"hierarquiabrasileiro é quotidiana Igualdadeda naa

é compartilhada por Maria Isaura Pereira de Quelroz(6), que
relação d I reta com acarnaval partir de suaa

realidade sócIo-econômlca. Tomando esse sentido da Inversão
Da Matta senti do do carnavaIproblematlzado por como

realidade sócIo-econômlca, como defende Que Iroz,reflexo da
concepções mas tomaminha análise essas duasdialoga com

outras direções.

ela, 
de

5 Uma 
seu trabalho 
Igual I tá rI o 
é a 
carnaval é 
aplicado de 
mecanIsmo lógico, 
mesma dlreção . 
as visões 
pretendem ver 
e qualidades 
aproprlada".
6 Segundo esta 
uma ordenação 
e políticas 
festivo, nem mesmo de maneira efémera, 
as estruturas básicas estão presentes durante 
compõem o 
A ordem 
sóc i o-econômlca 
constitui a 
sociedade rebelde 
segundo normas 
que exprimem 
ex i stentes.

preocupação básica 
é a seguinte: 

numa 
sociedade brasileira? 

um rito onde o 
modo consistente, 

e 
Assim, 

substantlvas 
o rito como 

próprias,

como 
o 

da I nversão é 
é apenas um 

social numa 
um cuidado extremo com 
ritual, aquelas que 

soc I a l dotado de força 
sImboIogI a express I va

que DA MATTA 1981 p.131 trata no 
como é possível ter um carnaval 

soc I edade- h l erarquIzada e autoritária
"Não parece haver dúvidas que 
princípio social 

Mas inverter 
nem sempre conduz o evento 

é preciso ter 
do mundo 

um momento 
com sua

analisa o

e o

no carnaval

mágica de um momento passageIro"(DA MATTA 1981,pag 132) não

ampla de uma questão que é central

que a transformação que se dá no carnaval

autora, QUEIROZ 1983 p.27, "embora existindo 
carnavalesca, as estruturas sócio-econõmlcas 

não são substituídas por ela durante o período 
mesmo de maneira efémera. Ao contrário, todas 

o carnaval, e 
substrato dos comportamentos carnavalescos (...) 

carnavalesca é, pois, uma decorrência da realidade 
e não um fenômeno de oposição a ela, não 

concretização Ilusória e fugidia de uma 
e igualitária. Ao contrário, desenrola-se 

tradicIonaImente defenldas, traçando papeis 
Justamente as estruturas sócIo-econômicas
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éé Importante nãoO que do carnava l de O I I nda a
Não há Inversão noInversão da real Idade soc I a l . sentido de

sãopequenos são ricos. Osgrandes, pobresosque os
que estão presentes no carnaval não sãovalores que regem,

São valores doda sociedade cotldiana. carnaval .
éé carnaval? ma I s0 Importantema i s nesse oque

é sãoantigo, grandestradicional , ma I s ora aso
também,pequenas. Nãoagremlações, são as existe,ora a

Igualdade social, se concentra
mas éIugares.

hIerarquI a próprI a .uma

é0 I I nda nãoInversão no carnaval deA grande com
relaçãosIm com modelo desociedade, aomas

0 que éque ébrasIIeIro,carnavaI
de Ollnda não é umcarnavalma Is forteum tanto oporque:

Interior,; é um carnaval moderno,tradicional , decarnaval
participação, vlslbl I Idadegrandegrandede massa, com

énãopoI í 11 ca , carnavaIe I eentanto,etc, onoe»
Recife. AJane Iro,representado pelo R I o dedomlnante

0 que dá ma IsI nversão é domlnante de carnava I .
de 01 I nda é dizerprotagonistas do carnaval queprazer aos

que é o oposto do carnavaleles têm cariocaum carnaval ou
tabu que eles querem violar, érecIfense . é

proibição que eles querem lnverter.

de Ollnda tem de tão atrativo0 que carnaval para oo
cidade? étem de tão significativo paraturista e a porque

em alguns

os mesmos

ao modelo

essa a

relação a

Exlste no carnavaI

o carnavaI-espetáculo.

esse o

existe discriminação mas ela
uma h I erarqu I a^,
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é o único.de queo sentimentoele provoca
Inverter as regras doEle querdo carnaval.

O I I nda é0 carnaval é exibição, então empróprio carnaval.
espetáculo, GIInda écarnava I é entãopartlclpação; o em

é então nãodesf II e, O I Inda temfesta; carnavaI emo
nãonão tem palanquetem arquI bancada,passarela, em

é o carnaval da espontaneidade.0 I I nda

é que sociedadeO moderna, de massa,paradoxo n uma o
é 0espontaneidade mu I to elevado. risco docusto da

é espetácuI onão0 I I nda engoI Irdocarnaval de a
é espontaneIdade festa acabarespontaneidade mas daa

cidade. Há um sentimento de crise do carnavaIengolindo a
está nacrise não contradição entrede 0IInda, mas esta

é o que está porespetáculo e festa (que
sim no próprio caráterRecife),carnavaI deatravessa o e

cria condiçõessociedade moderna,da festa na nossaque,
espontânea forma I sI nv i abIIIzam a cidade*. Quantoque a

Investimentos precisam ser fel tosfesta mais cidade emna
termos de serviços e Infra-estrutura, Justamente parade
garantir essa espontaneidade.

em espetáculo étransformaçãoA do carnaval uma forma
cidade encontra de domesticar Quando a

domestlcá-1 o,por nãocidade opta tem dificuldadeou em
domestlcá-lo, Enquanto o carnaval
está contido énãodentro da cidade,sua espontaneidade

questão: quando ele passaposta em e deixa deaberto

fica selvagem.o carnaval

Ele se coloca

que a

como o carnaval

a ser

o carnaval.

trás da crise que
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vem à tona porque ele se transformaser controlado
também, própriaà. cidade, pondo risco, anuma em

Essefesta. tem sidocontinuidade dessa
vários do podermedo mencionado por

público de Ollnda.

0 mercado entra então
para tornar possível a manutenção da festa.

Introduz o mercado.espontaneidade coloca para a cidade que
festa em espetáculo,Não se trata de transformar s I mmasa

pú blleo criarlevando poderfestareforçar a novasao
convivência e carnavalescos regras deregras de novasos

espetáculo.não deSão regras de carnaval,brincadeira.

Iembrarma I sPara finalizar, vale que ovezuma
com tanta vitalidade e queOllnda nunca estevecarnaval de

Não secrise da velhice.a
esse tipo deBaroJ a I nvIbI a IIzandofata Ilsmo detrata do

émoderna. ma l ssociedadecarnaval umanuma
0transformação que de Ollnda.carnavaIpara o

protagonistas é o de se engajardesafio de sempre para seus
lhe é ma Isa manutenção do quenesse processo para garantir

o caráter da festa.caro

grande »

é o custo que a

a crise

menos o

que ele atravessa não é

se coloca

ma I s ou

a crise

como exigência da própria cidade

carnavalescos e agentes
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