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Resumo: O fenômeno pré-carnavalesco Garibaldis & Sacis vem, há alguns anos, 

chamando a atenção de muitos moradores de Curitiba (capital do Estado do Paraná, 

Brasil) por quebrar uma visão tida por alguns como característica curitibana: a falta de 

“brasilidade” presente na cidade. O bloco Garibaldis & Sacis vem recebendo cada vez 

mais adeptos e tornou-se um evento-marco no município. Este trabalho tem como 

objetivo  compreender este evento que durante 15 anos transformou o centro histórico 

da cidade durante os domingos de pré-carnaval. Em 2013 o bloco entrou para o 

circuito oficial de pré-carnaval da cidade, tendo seu trajeto original modificado pelo 

setor público local, que atualmente financia as saídas. Esta etnografia tem como foco 

a descrição do cenário em que a festa tradicionalmente foi realizada, assim como dos 

elementos observados durante as saídas pré-carnavalescas buscando compreender 

como a forma de fazer esta festa, inspirada nas manifestações de cultura popular 

brasileira, gerou, uma certa "pedagogia da alegria", que tem servido como um ritual 

iniciático à brincadeira para foliões que ingressam no Garibaldis & Sacis. 
Palavras-Chaves: Pré-carnaval. Performance. Liminaridade. Rito de passagem.  
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Garibaldis & Sacis é um bloco de rua curitibano que sai durante o pré-carnaval 

há 17 anos, iniciou sua folia em 1998 fazendo a festa na região mais antiga de Curitiba 

- o Largo da Ordem, coração do Centro Histórico. Em 2013 entretanto, o trajeto do 

bloco modifica-se; a partir de um acordo realizado com a Prefeitura Municipal de 

Curitiba, as saídas passam a ser realizadas na rua Marechal Deodóro  - centro 

comercial da cidade - e financiadas pela Fundação Cultural, segundo o órgão oficial, 

a mudança do trajeto fez-se necessária pela segurança da população. Pois, o espaço 

do Largo da Ordem não suportava o crescimento dos foliões participantes que vem 

crescendo a cada ano.  

 

 
FOTO 1- Pré-carnaval de 20131  
 

                                                        
1  Disponível em: http://redeglobo.globo.com/rpctv/noticia/2013/01/segundo-dia-de-pre-carnaval-do-
garibaldis-e-sacis-movimenta-milhares-de-pessoas.html 



 
FOTO 2 - Rua Marechal Deodoro em 2015 2 
 

 Nesta etnografia procuro analisar o cenário em que a festa tradicionalmente foi 

realizada por 15 anos, assim como os elementos característicos do trajeto pré-

carnavalesco para compreender a estrutura existente dentro do bloco e como a forma 

de fazer esta festa performática, inspirada nas manifestações de cultura popular 

brasileira, gerou, uma certa "pedagogia da alegria", que tem servido como um ritual 

iniciático à brincadeira para foliões que ingressam no Garibaldis & Sacis. 

A iniciativa do bloco foi proposta primeiramente por Itaercio Rocha, artista 

elástico (como ele se auto-denomina, por atuar em diversas áreas artísticas como 

teatro, dança, música, cenografia, etc.) vindo do Maranhão, que desde sua infância 

nutre uma paixão por carnaval. Por tudo isso e mais um pouco, Itaercio convidou 

outros artistas de Curitiba a participarem da criação do tal bloco em 1998. Desde 

então, a cada ano, cresce o número de participantes que compõem o núcleo de 

irradiação da festa de rua. 

 Conforme o calendário anual é geralmente nos quatro domingos que 

antecedem ao carnaval que o Garibaldis se reúne no Largo da Ordem, iniciando 

aproximadamente às 15h e finalizando às 20h30. Com equipamentos de amplificação 

de som, o bloco usualmente percorreu um trajeto delimitado: saindo da frente do 

                                                        
2 FONTE: Acervo próprio 



Memorial da Cidade em direção ao Relógio das Flores, descendo novamente ao 

Memorial, continuando até o Bebedouro e finalizando o dia em frente ao Conservatório 

de MPB, exatamente onde fica o Bar Brasileirinho (ponto de encontro tradicional de 

músicos, artistas e festeiros em geral). O nome do bloco refere-se ao percurso que 

realizado: do Bar do Saccy até a Praça Garibaldi.  

A idéia é resgatar as marchinhas tradicionais de carnaval, porém com a "cara" 

de Curitiba. A maioria das músicas cantadas é de composição própria e investe-se 

muito na criação das fantasias. 

Há sete anos venho acompanhando o bloco, como foliã e logo depois como 

pesquisadora. Os dados aqui apresentados referem-se à etnografia realizada em 

2010 e ao desenrolar desse trabalho, acompanhando as atividades do grupo para 

além no ano citado. Além da etnografia durante as saídas pré-carnavalescas, realizei 

muitas conversas com integrantes do Garibaldis & Sacis e com foliões que 

participavam ou assistiam ao bloco durante no pré-carnaval.  

Durante todos esses anos de folia emocionei-me em diversos momentos e, em 

muitos deles, deixei de simplesmente estar lá na folia para manter o olhar atento de 

pesquisadora – buscando os significados de cada gesto, de cada frase e de cada 

movimento – ao mesmo tempo que me entregava à música e à dança como mais uma 

das centenas de foliões que lá estavam, deixando  meu corpo mexer e o suor escorrer 

pela pele. Este trabalho misturou brincadeira com teoria, assim como o próprio 

Garibaldis & Sacis.  

 
PALCO E PASSARELA: O LARGO DA ORDEM  

Por quinze anos consecutivos o Largo da Ordem foi  o lugar em que a festa 

pré-carnavalesca do bloco Garibaldis & Sacis oficialmente aconteceu: da Praça 

Garibaldi ao Bar Brasileirinho, insinuando uma interessante possibilidade de leitura do 

próprio espaço, para nele pensar a trajetória do bloco, além do significado cambiante 

do próprio grupo, assim como do Largo em sua ocupação.  

Antigas ruas, largos e praças conservam até hoje as marcas concretas do 

passado da cidade. No entanto as mudanças denotam a vivacidade do local que com 

o decorrer do tempo acabam adquirindo novos usos e nova aura, espaço em que o 

passado e o presente dialogam e se misturam, recriando, a cada momento, novas 

dinâmicas a serem analisadas.  



Atualmente, a região do Largo da Ordem é marcada pela presença de 

estabelecimentos comerciais, de entretenimentos, pela massiva presença de 

equipamentos públicos (vinculados principalmente à Fundação Cultural), pelas 

manifestações culturais que lá acontecem, pela disputada feirinha de artesanato dos 

domingos, pelos bares e pelas noites de finais de semana, povoadas de grande 

diversidade. 

 O Largo - como é usualmente chamado -  no decorrer de sua história, já abrigou 

residências e serviu de cenário para trocas comerciais entre os colonos, que vinham 

vender seus produtos aos clientes do centro da cidade. Da fonte que, antigamente, 

abastecia a população, nos anos de 1930 fez-se um bebedouro para os cavalos dos 

que ali estacionavam suas carroças. Relembrando a história da região daqueles 

tempos, criou-se, na Praça Garibaldi, a Fonte da Memória, popularmente conhecida 

como Cavalo Babão.  

 Permeado pela mistura de estabelecimentos privados e públicos, de ordem 

comercial, religiosa, social, política e/ou cultural. Esta mistura pode ser vista como a 

característica central deste pedaço da cidade. O conceito pedaço é utilizado pelo 

antropólogo Guilherme Magnani referindo-se a um espaço intervalar entre a casa e o 

público, em que os freqüentadores “se reconhecem enquanto portadores dos mesmos 

símbolos que remetem a gostos, orientações, valores, hábitos de consumo, modos de 

vida semelhantes”. 3 

A Praça Garibaldi,  atualmente conserva parcialmente a arquitetura antiga de 

suas construções, com algumas exceções de edificações que visivelmente destoam 

da paisagem geral. O ambiente foi, de certa maneira, fragmentado nas quadras 

próximas ao Largo, em partes não preservadas historicamente, criando, de modo 

muito nítido, esta “ilha”, como uma espécie de refúgio central no tumultuado cenário 

urbano4.  

Na praça está a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São 

Benedito, com detalhes em sua fachada em azulejos azuis e brancos e uma escadaria 

que serve de descanso para transeuntes e moradores. Referência para muitos 

moradores da região e também para os turistas, a presença da Igreja do Rosário, 

                                                        
3 MAGNANI J. G. C. e TORRES, L. L. (orgs). Na Metrópole: Textos de Antropologia Urbana. São 
Paulo: EDUSP, 2000, p.39. 
4 A palavra refúgio remete à sugestão de um ritmo mais lento, com leve sabor de passado, de história, 
de relíquia.  



como é conhecida, evoca a presença e contribuição de negros na construção da 

cidade de Curitiba. 

Ao atravessar a Rua do Rosário, indo pelo calçadão que só circula pedestres, 

encontra-se a Igreja Presbiteriana Independente, nos moldes do estilo neoclássico, 

destoando das outras construções, mas impondo presença arquitetônica. Situada 

entre duas igrejas católicas, é um símbolo material da presença de imigrantes não-

católicos na cidade. 

Descendo em direção ao Bebedouro, nota-se uma inserção fora do padrão de 

prédios históricos: o Memorial da Cidade parece materializar uma transição de 

mancha existente no Largo da Ordem. Segundo Magnani: 

 

São as manchas, áreas contíguas do espaço urbano dotadas de 
equipamento que marcam seus limites e viabilizam – cada qual com 
sua especificidade, competindo ou complementando – uma atividade 
ou prática predominante. Numa mancha de lazer os equipamentos 
podem ser bares, restaurantes, cinemas, teatros, o café da esquina 
etc., os quais, sejam por competição ou complementação, concorrem 
para o mesmo efeito: constituem pontos de referência para a prática 
de determinadas atividades.5  

 

A construção foi planejada para ser um amplo espaço dedicado à memória e à 

história da cidade. Pertencente à Fundação Cultural de Curitiba, o Memorial está 

ligado à esfera da ordem, mas abre espaço para diferentes atividades culturais que, 

muitas vezes, proporcionam alguma desordem no local. 

Descendo mais, o Largo Coronel Enéas possui em seu centro um bebedouro, 

construído na década de 1930. Nos domingos pré-carnavalescos, quando o carro de 

som do Garibaldis & Sacis tradicionalmente estaciona no Largo, o famoso bebedouro, 

que dá o nome popular ao local, é envolto por uma multidão que, de mãos dadas, faz 

rodas e dança ciranda de baixo de sol ou de chuva.  

                                                        
5 MAGNANI, J. G. C. e TORRES, L. L. (orgs). Na Metrópole: Textos de Antropologia Urbana. São 
Paulo: EDUSP, 2000, p. 37 



 
FOTO 3 - Bebedouro em uma terça-feira normal6 
 

 
FOTO 4 - Ciranda no Bebedouro em 2010.7 

 
Na próxima esquina encontram-se o Bar do Saccy e uma sorveteria: foi ali que, 

oficialmente, o bloco surgiu, em uma informal Assembléia Geral, com o nome de 

Garibaldis & Sacis. à sua frente, ocupando praticamente metade da quadra, está o 

                                                        
6 FONTE: Acervo próprio 
7 FONTE: Disponível em: http://www.flickr.com_photos_ggabriel204_4287752037_in_photostream 



Conservatório de Música Popular Brasileira (CMPB), vinculado à Fundação Cultural 

de Curitiba. O Conservatório é um centro de formação e de circulação de músicos e 

artistas da cidade e do Estado. É em frente a este local que acontecem as últimas 

horas de festa do bloco. 

Ao observar as construções e as instituições ali funcionando nota-se que no 

Largo da Ordem o público e o privado dialogam, assim como o sagrado e o profano – 

Igrejas e bares dividem a mesma rua. Entretanto, não são somente as edificações, ou 

o concreto, que explicitam a heterogeneidade do local. Os freqüentadores do Largo 

são diversos, dependendo do dia da semana, do horário e do local, caracterizando 

também a grande diversidade de pessoas que passam pela região, como acontece 

em qualquer grande cidade. 

 Ocorre que, ao aproximarmos nosso olhar, recortando espaços, podemos 

perceber aspectos muito mais específicos. O Largo é, neste sentido, paradigmático 

por expressar muitas contradições no seu corpo material e na sua alma de 

experiências culturais. Nele, trabalho, lazer e turismo se misturam. 

Às dez horas de um sábado de uma noite calorosa de verão, a Praça Garibaldi, 

fica preenchida por jovens, a maioria vestidos de preto, com coturnos de couro e 

acessórios pelo corpo, que bebem, sentados ou em pé. Carros na rua, bem em frente 

à fonte do Cavalo Babão.   

Em meio a tantas casas antigas, prédios institucionais e construções 

restauradas, que remetem aos tempos em que famílias passeavam pela região, de 

forma comportada, se vê a juventude contemporânea, misturando diferentes estilos 

musicais, gostos, cores e formas de comportamento. Cada jovem ocupando sua 

mancha: funkeiros, motoqueiros, punks, roqueiros, sambistas, dentre outros, dividindo 

o mesmo espaço entre si e com o modelo de tradição e de ordem que o Largo mostra 

em seu cenário.  

 É possível delimitar a dominante de análise – expressão dada por Lucrecia 

Ferrara8 – como sendo o diálogo entre a ordem presente no local, em sua arquitetura, 

em seus estabelecimentos institucionais, em sua carga histórica e tradicional, e a 

desordem realizada pelos frequentadores do Largo 

 

É esse uso que qualifica nossa memória urbana e sedimenta a vida 
de uma cidade. Alimenta uma tradição, ao mesmo tempo que estimula 

                                                        
8 FERRARA, L. D. Leitura sem palavras. São Paulo: Editora Ática, 2000. 



a dinâmica de sua mudança; os índices referenciais de um uso 
mantêm-se atualizados e, paradoxalmente, conservam a memória do 
seu passado. Dizemos paradoxalmente porque o uso mantém o aqui-
agora, o instantâneo de um espaço, ao mesmo tempo que gera uma 
institucionalização, uma memória, um hábito urbano. (...). A fala da 
imagem da cidade.9  
 
Ruas, praças, edificações, viadutos, esquinas e outros equipamentos 
estão lá, com seus usos e sentidos habituais. De repente, tornam-se 
outra coisa: a rua vira trajeto devoto em dia de procissão; a praça 
transforma-se em local de compra e venda; o viaduto é usado como 
local de passeio a pé; a esquina recebe despachos e ebós, e assim 
por diante. Na realidade são práticas sociais que dão significados ou 
ressignificam tais espaços, através de uma lógica que opera com 
muitos eixos: casa/rua; masculino/feminino; sagrado/profano; 
público/privado; trabalho/lazer e assim por diante.10  

 
O Largo tem história, que, como tal, está inscrita também em seu corpo 

material. História que durante os anos e vivências foi mudando, assim como foram 

mudando seus freqüentadores e sua significação dentro da cidade em crescimento, 

com uma dinâmica cultural e ocupacional própria. Neste trabalho, a análise é 

justamente a percepção desta apropriação do espaço de ordem – o Largo da Ordem 

– pela e para a realização da desordem – apropriação particularmente significativa, 

que ocorreu também com os festejos realizados pelo bloco Garibaldis e Sacis.   

 

ARTE NA RUA 

 

 Durante o mês que antecede ao carnaval, desde 1998, a cada ano, Curitiba 

vivencia uma realidade não muito comum na cidade: o referido percurso do centro 

histórico veste-se com uma fantasia alegre e colorida diferente a cada domingo em 

que o bloco Garibaldis & Sacis percorre o Largo da Ordem instigando as pessoas que 

assistem - ou que simplesmente por ali passam - a entrarem na brincadeira, dançarem 

e cantarem, aumentando o número de foliões que acompanham o bloco. 

Normalmente 11  as atividades artísticas do dia de brincadeira iniciam-se às 

15h30 e o bloco encerra sua jornada às 20h ou às 21h, dependendo da disposição 

                                                        
9 FERRARA, L. D. Leitura sem palavras. São Paulo: Editora Ática, 2000, p.21 
10 MAGNANI, op. cit. p. 39. 
11 Digo normalmente, pois uma das características mais marcantes do bloco Garibaldis & Sacis em 
suas saídas independente, sempre foi a ausência de regras fixas. A liberdade sempre foi tida como o 
principal elemento presente no bloco. Sobre isto relatarei mais a frente com maiores detalhes.    



dos músicos, do estado da voz dos cantores e das condições climáticas, pois quando 

chove muitos se dispersam, e a festa acaba mais cedo.  

Entretanto a movimentação no local começa de manhã cedo, com a feirinha do 

Largo, e o ambiente como um todo somente silencia depois das 23h. Quando o carro 

de som vai embora, várias pessoas levam seus instrumentos para a calçada em frente 

ao Conservatório de MPB e, inspirados pela tarde regada a Garibaldis e à álcool, 

(re)iniciam a batucada e a cantoria que indica o fim de mais um caloroso domingo de 

pré-carnaval. 

Até então o grupo possui uma desorganização bem organizada, realizada por 

um grupo mais ou menos específico de artistas e amigos que sempre trabalhavam 

para que as saídas fossem viabilizadas e acontecessem com a infra-estrutura 

desejada. Alguns formaram o núcleo original e sempre participam da organização e 

da festa, outros vieram se agregando, participando apenas da festa ou da 

organização. Entretanto, qualquer pessoa que saiba tocar algum instrumento, 

especialmente de percussão, sempre é bem recebida, podendo aparecer nos desfiles 

dos domingos e integrar-se à bateria do bloco.    

Cada integrante do grupo pode exercitar sua habilidade, participando de uma 

das três frentes que identifiquei como compondo o bloco: os cantores, a bateria e os 

foliões. Apesar do grupo não ser declaradamente dividido desta forma, os integrantes 

permanentes do bloco distribuem-se entre elas. 

O bloco tem uma longa história de persistência e principalmente de 

desconstrução discursiva e imagética de que a cidade é muito “pouco brasileira” para 

fazer festas de rua, com multidões dançando e cantando ao ar livre. Melina Mulazani, 

participante-fundadora do Garibaldis entende que:   

 

(…) a afirmação do carnaval é a afirmação de que o povo sua aqui; o 
povo sua, o povo bebe, cai no chão de bêbado entendeu, dá vexame. 
Todo mundo é igual a todo mundo, não existe essa separação, assim, 
“ai, aqui nós somos europeus e nossa cidade é limpa e tudo é 
arrumadinho e bonitinho”. É bem isso, para mim o Garibaldis foi uma 
salvação, foi uma coisa que abriu a minha cabeça para não precisar 
seguir as regras sempre. Porque o carnaval é isso: um dia que você 
não precisa dar conta para sociedade do que você fez, de quem você 
é, da sua moral (…).12  

                                                        
12 Trecho da entrevista concedida por Melina Mulazani no dia 16 de dezembro de 2009 à mim. 



Durante as entrevistas com os integrantes do bloco, quando perguntei sobre os 

motivos que levaram a formar o Garibaldis & Sacis, percebi que houve um 

posicionamento consciente de alguns artistas em constituir um grupo que mudasse a 

concepção de que os curitibanos não brincam e não gostam da transgressão. 

Daquelas características explicitadas por Darcy Ribeiro como essenciais dos 

brasileiros: uma mistura de índio, negro e branco que deu origem a um povo novo: 

 

Novo porque surge como uma etnia nacional, diferenciada 
culturalmente de suas matrizes formadoras, fortemente mestiça, 
dinamizada por uma cultura sincrética e singularizada pela redefinição 
de traços culturais delas oriundos. Também novo porque se vê a si 
mesmo e é visto como uma gente nova, um novo gênero humano 
diferente de quantos existam. Povo novo ainda, porque é um novo 
modelo de estruturação societária, que inaugura uma forma singular 
de organização sócio-econômico, fundada num tipo renovado de 
escravismo e numa servidão continuada ao mercado mundial. Novo, 
inclusive, pela inverossímil alegria e espantosa vontade de felicidade, 
num povo tão sacrificado, que alenta e comove a todos os 
brasileiros.13 

 
A idéia de brincar e transgredir esteve presente em todos os depoimentos dos 

realizadores do Garibaldis. Com a visibilidade e o crescimento do bloco, esta maneira 

de festejar está sendo passada para um maior número de freqüentadores o pré-

carnaval. Aparentemente o Garibaldis e Sacis tem como objetivo, e ao que tudo indica 

está conseguindo, ensinar os curitibanos a folgarem na rua14. 

Existe uma certa estruturação interna do grupo que possibilita o 

desdobramento prático do bloco: alguns músicos integram a bateria do bloco apenas, 

e se responsabilizam para que ela acompanhe os cantores e dê o ritmo, a fluência do 

circuito em todos os domingos; outros estão presentes todos os dias do Garibaldis, 

mas não participam apenas da banda, pois também brincam e cantam em outros 

momentos; existem os que vão tocar com certa frequência, mas não se 

responsabilizam em estar no horário pré-estabelecido, nem em todos os domingos; e 

existem os que vão um dia apenas, e não tocam durante toda a festa, participam 

apenas para experimentar e contribuir para a formação musical do bloco. 

                                                        
13 RIBEIRO, D. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 
2006. Grifo nosso 
14 Folgar é um termo muito utilizado pelos brincantes da cultura popular brasileira e refere-se à festa, 
realizada nos períodos de folga dos trabalhadores – principais atores das manifestações populares 
tradicionais. 



Os foliões, aqui denominados, são membros do bloco que não tocam nem 

cantam em cima do carro de som, mas brincam muito. Elaboram suas fantasias com 

muita sofisticação, inovando a cada ano; sabem de cor as músicas, comparecem em 

todos os domingos e são considerados modelos de participantes, pois realmente 

entenderam o “espírito da brincadeira” e entraram nela. De certa maneira podemos 

afirmar que eles seriam os “professores” desta forma de brincar.   

A ala dos cantores tem a maior visibilidade. Os cantores ficam em cima do carro 

de som, sempre muito bem fantasiados e puxam as marchinhas, funks, cirandas, 

afoxés e outros ritmos que estejam, ou não, programados 

Com a quantidade de pessoas presentes no Largo da Ordem durante os dias de 

folia, seria ilusório querer que todos estivessem ali para cantar, dançar e brincar com 

o Garibaldis & Sacis. Muitos dos transeuntes com quem conversei em 2010 nem 

sabiam o que era Garibaldis & Sacis, estavam ali por que algum amigo os tinha levado, 

ou porque era usual ir para o Largo da Ordem no domingo – independente da 

existência ou não do bloco.  

 

UM DOMINGO NO LARGO 

 

No pré-carnaval, o bloco sai para tomar o Largo da Ordem com sua alegria e 

espírito de transgressão. O trajeto – saindo do Memorial, subindo ao Relógio das 

Flores, descendo novamente até o Bebedouro e finalizando a folia em frente ao 

Conservatório de MPB - marca, revela e sugere a relação existente entre a ordem 

estabelecida pela presença dos equipamentos institucionais do local e pela memória 

histórica presente nas construções preservadas, e a ocupação das pessoas refletindo 

a presença também - e talvez, principalmente - da desordem constituída no mesmo 

local feita pelos freqüentadores do Largo. 

Diante do Memorial da Cidade sempre começa a folia, quando são puxadas15 

diversas marchinhas continuamente até o Relógio das Flores e ali são acrescidos 

funks autorais, geralmente cantados por Thayana Barbosa. Quando o bloco retorna 

ao Memorial, pela Rua Claudino dos Santos, a marcha-rancho16  é a escolha já 

                                                        
15 A palavra puxar é bastante utilizada no meio artístico e refere-se ao ato de começar a cantar uma 
música para que os outros – bateria, outros cantores e foliões – acompanhem. 
16 Marcha-rancho é um gênero de marchinha tradicionais surgida no final do século XIX quando os 
ranchos eram desfiles tradicionais no carnaval. Neste caso a marcha-rancho referida é Bandeira 
Branca, composta por Laércio Alves e Max Nunes imortalizada pela voz de Dalva de Oliveira. 



tradicional que emociona e contagia os presentes. Para Thayana, esse é um dos 

momentos que mais fica presente na sua memória sobre o circuito do bloco: “(...) 

descendo, cantando a marcha rancho ‘Bandeira Branca Amor’. Nossa aquilo dá 

vontade de chorar, todo mundo cantando, é lindo, é lindo. Você olha tem gente por 

todos os lados (...)”.17 

Depois que o carro de som estaciona novamente em frente ao Memorial, ele 

parte para o Bebedouro do Largo Coronel Enéas e lá a ciranda18 é realizada com 

várias rodas, uma dentro da outra, com os foliões todos de mãos dadas e 

sincronizados na coreografia. O local onde o bloco finaliza seu percurso é na Rua 

Mateus Leme, em frente ao Conservatório de MPB e ao Bar Brasileirinho - neste local 

são puxados sambas raiz, lundus e afoxés, além das marchinhas cantadas durante 

todo o percurso.  

Inspirados nas manifestações de Cultura Popular Brasileira19, os brincantes 

utilizam-se da rua como palco para fazer referências à cidade de Curitiba: 

características comportamentais, climáticas e materiais quando se referem aos 

estereótipos curitibanos. Além de tornar-se um espaço em que se cantam os temas 

atuais que vem acontecendo principalmente em termos locais ou regionais  

 

GAROTA CURITIBANA - Thayana 
Barbosa  
 
Garota Curitibana está sempre na 
balada  
Procurando um novo broto  
Ou uma noite inusitada  
Baladeira, baladeira  
Bagaceira  
Segunda vai no Era Só, posa de moça 
descolada 
Terça-feira Wonka Bar, paga de cult pra 
moçada Quarta-feira Jacobina, só pra 
dar uma paquerada Quinta-feira vai ao 

PIÁ DO DJANHO - Itaercio Rocha 
Jaguara, traira 
tome cuidado esse menino é um 
engodo 
Deu calote, deu calote em todo 
mundo 
Só pra depois jogar culpa nos outros 
Pra se eleger jogou beijinhos 
Sorriso falso em sua cara de 
playboy  
Pra jogar culpa nos outros 
 Piá do nhanho ele covardiou cum 
nós. 

                                                        
17 Trecho da entrevista concedida por Thayana Barbosa no dia 27/10/2010 a mim. 
18 A ciranda é um ritmo tradicional do litoral do Pernambuco em que os participantes fazem uma roda, 
girando em sentido anti- horário e levando o corpo, acompanhado pelos braços unidos, para frente e 
para trás, lembrando o movimento das ondas do mar. 
19 São muitos os trabalhos que discutem as possíveis compreensões e utilizações da categoria Cultura 
Popular Brasileira, entretanto não é objetivo aqui aprofundar-se nessa discussão, o termo vem sendo 
utilizado ao longo do trabalho a partir da compreensão e apreensão dos próprios nativos em relação 
àquele. Tal tema foi tratado no artigo "Um olhar sobre recontextualizações e traduções de práticas 
brincantes em Curitiba-PR", por mim apresentado nas Jornadas Antropológicas da Universidade 
Federal de Santa Catarina em outubro de 2015. 



jazz, cheira pó fica noiada Sexta-feira 
no La Lupe, dança dub bem chapada 
Sábado vai lá no samba só pra dar uma 
encoxada Domingo corre pra feira pra 
comer uma empanada  
Depois senta no Sal Grosso, passa 
tarde bem lesada  
Termina a noite no Soho e dança até de 
madrugada  
Baladeira, baladeira  
Bagaceira 

 

 

Os temas propostos nas músicas, nas fantasias e nos comportamentos variam 

de acordo com os acontecimentos atuais, que de alguma forma marcam a sociedade. 

O funk, por exemplo, foi inserido no repertório do bloco por ser um ritmo que 

atualmente representa a “relação”, a sensualidade, a sexualidade: a transgressão 

enfim. Já a marchinha "Piá do Djanho" remete-se à política, sendo composta em uma 

época de crise do governo estadual do Paraná. 

Para Itaercio Rocha, a manifestação de rua “ (...) é um espaço para cantar 

aquilo que a gente quer cantar, falar aquilo que a gente quer falar, falar aquilo que é 

necessário falar e que ninguém vai falar pela gente. E tem que ser um espaço tomado, 

invadido, a idéia é invadir, a idéia é tomar de assalto”. 20  

 (...) não é só o caos né, e esse caos é desejado, ele faz parte da 
estrutura, se não tiver a estrutura não se põe de pé. Não tem 
como você fazer carnaval sem negro, veado e gente maluca, 
bebida. Não tem como, não tem como, menor possibilidade. Sem 
essa consciência alterada e sem uma certa dose de 
transgressão.21 

 
Dois temas podem ser enfatizados em relação ao bloco: a) esta  estrutura interna 

organizada que propõe a desordem externa e b) o desbordamento/abrangência que o 

bloco tem mostrado, e que começou com uma proposta até certo ponto “didática”, 

“pedagógica”: ensinar o povo a brincar.  

Em vários momentos do percurso alguns integrantes do Garibaldis chamam a 

atenção dos foliões para fazer a festa junto com o bloco. Diversas vezes o mentor do 

bloco, Itaercio Rocha, diz ao microfone, que “aquilo ali não é um show”, que todos têm 

                                                        
20 Trecho da entrevista concedida por Itaercio Rocha no dia 12/10/2010 
21 Trecho da entrevista concedida por Itaercio Rocha no dia 12 /10/ 2010 



de “construir junto” o pré-carnaval e que todos devem brincar e não ficar olhando quem 

“pula” (da expressão popular “pular o carnaval”).  

 As “broncas” dadas nos foliões parecem marcar a intenção dos integrantes, 

uma forma de ensinar às pessoas presentes como se deve “pular num bloco de 

carnaval”, como “transgredir” utilizando as manifestações populares de rua como local, 

forma e exemplo de “como fazer”. Uma “pedagogia” carnavalesca. 

Tais ensinamentos parecer estarem muito bem apreendidos pelos participantes 

do bloco, tanto, que o número de foliões vem crescendo a cada ano - alguns veículos 

de informação já divulgaram a presença de 20 mil foliões no pré-carnaval. Tal 

crescimento trouxe uma mudança externa e interna ao bloco que vem se 

reorganizando neste novo formato.  

Em 2010 o bloco constitui-se como uma Associação (pessoa jurídica sem fins 

lucrativos) e em 2013 as saídas começam a ser oficialmente financiadas pela 

Prefeitura de Curitiba e para isso foi exigido, por parte do orgão, a mudança no trajeto 

do bloco. O emblemático Largo da Ordem torna-se passado e as saídas começam a 

ser realizadas no centro comercial da cidade, a avenida Marechal Deodoro, plana e 

ampla, muito mais segura para realização de um evento agora promovido pela 

prefeitura.  

 

CONCLUSÃO 

Tratar de um acontecimento tão recente para nossa comunidade cultural, como 

o Garibaldis & Sacis, que vem se modificando e tomando proporções maiores a cada 

ano, não é uma tarefa fácil. São diversas as questões levantadas que podem ser 

analisadas com mais profundidade.  

Por ser esta uma primeira abordagem, com um olhar antropológico sobre o 

bloco curitibano, faz-se válida a tarefa dos olhares nas diversas perspectivas de 

análise, podendo mesmo inspirar outros trabalhos que venham a ser desenvolvidos 

sobre ele. O fato é que, atualmente, não é possível entender a dinâmica da cidade 

sem analisar os novos fenômenos que vem ocorrendo nela, principalmente em termos 

culturais. É preciso considerar que Curitiba vem recebendo, cada vez mais, migrantes 

de outras regiões do país que trazem consigo novos elementos de vivência e mudam 

a cara e a rotina da cidade.  

Na busca pela compreensão desta festa pré-carnavalesca, o estudo do cenário 

em que ela é realizada é essencial, fundamentalmente porque a própria escolha deste 



suscita indagações. O que pode mudar quando mudamos o cenário em que um evento 

é realizado? Segundo meus interlocutores, o Largo da Ordem sempre foi 

compreendido pelos participantes do Garibaldis como sendo a comunidade deles, já 

que todos são ou foram frequentadores assíduos da região, principalmente dos bares 

e do Conservatório de MPB. 

 

E a ideia de que tinha que ser no Largo da Ordem é porque ali é o 
lugar de maior axé da cidade. Não é à toa que todo mundo quer tomar 
posse daquilo, não é à toa que a Igreja dá o berro, não é à toa que a 
polícia dá o berro, não é à toa que os comerciantes dali ficam em 
guerra. A gente quer aquele espaço porque aquele espaço nos 
pertence. Aquele é o nascedouro da cidade, é um dos, né? Ali tem 
história, cada pedrinha daquela lá tem um axé do cão, e é nosso, e a 
gente tem que se apossar daqui. Eu não vou abrir mão de sair dali tão 
fácil. Ninguém deve abrir mão. Tem que ser o lugar do nosso palco, o 
lugar da nossa ciranda, o lugar da nossa, sabe? E isso tem que ser 
mantido e garantido pelo Estado. De que a gente possa usar aquilo 
com decência, e desde o começo a gente quis ali. E ai a gente foi 
vendo qual seria o dia mais legal para plantar aquilo, e a gente foi 
vendo que o dia legal era o domingo.22 

 

 E quando essa comunidade que é palco de suas performances é deslocada 

para outro cenário? Qual a nova relação entre atores e paisagem que se dará durante 

as novas práticas desenvolvidas a partir de 2013?  

Poderíamos pensar que a mudança do palco, que é a passarela por onde o 

bloco realiza sua folia gera, ao mesmo tempo que é a conseqüência, da 

materialização, em seu cenário, de um estado de transição (TURNER, 2005) ao qual 

o grupo atualmente está. Ao mudarem a estruturação interna do bloco, com seu 

crescimento e conseqüente  institucionalização, o grupo, assim como suas festas na 

rua encontra-se em um  estado liminar 23 , passando por mudanças estruturais, 

características da liminaridade, na qual "decomposição, dissolução e desagregação 

são acompanhados por processos de crescimento, transformação e reformulação dos 

velhos elementos, formando novos padrões"24  

                                                        
22 Trecho da entrevista concedida por Itaercio Rocha no dia 12/10/2010. 
23  O termo liminar é muito utilizado nos estudos antropológicos sobre rituais e sua estrutura. 
Liminaridade é utilizado por Victor Turner no mesmo sentido que o termo margem é utilizado por Van 
Gennep: é o período comparado à morte, um período de não-ser, intermediário entre o afastamento do 
individuo da sociedade e a reinserção deste na mesma. Ver TURNER, V. Floresta de símbolos, 
Niterói, EDUFF, 2005. 
24 TURNER. Op. cit. , p. 143. 



Tal (inter)definição parece também ser da própria natureza do Garibaldis & 

Sacis, que não é um grupo popular – nos termos de Nestor Canclini – por ser realizado 

por uma classe artística; porém, possui uma fundamentação, ou  inspiração, oriunda 

das festas de Cultura Popular Brasileira. Para o autor, o popular: 

 

(...) é nessa história o excluído: aquele que não tem patrimônio 
ou não consegue que ele seja reconhecido e conservado; os 
artesãos que não chegam a ser artistas, a individualizar-se, nem 
a participar do mercado de bens simbólicos “legítimos”; os 
espectadores dos meios massivos que ficam de fora das 
universidades e dos museus,” incapazes” de ler e olhar a alta 
cultura porque desconhecem a história dos saberes e estilos.25 

  

A origem do bloco é híbrida também, ou seja, os próprios conceitos norteadores 

de análise devem ser reavaliados. Nesse sentido, a mistura entre “popular” e “erudito” 

vem acontecendo naturalmente com a globalização e provavelmente estes dois 

conceitos já estão ultrapassados. Sobre sua reflexão a respeito da cultura popular na 

atualidade, Canclini continua: 

 

A cultura popular ganha novas dimensões, é absorvida por 
grupos urbanos, por exemplo e resignificada a partir de um novo 
contexto, transformando-se em manifestação híbrida, pois agrega 
diferentes (e muitas vezes divergentes) elementos. A evolução 
das festas tradicionais, da produção e venda de artesanato revela 
que essas não são mais tarefas exclusivas dos grupos étnicos, 
nem sequer de setores camponeses mais amplos, nem mesmo 
da oligarquia agrária. (...) é possível pensar que o popular é 
constituído por processos híbridos e complexos, usando como 
signos de identificação elementos procedentes de diversas 
classes e nações.26  

 
A ressignificação de manifestações tradicionais não é, portanto, tema fácil de 

se abordar, pois muitos são os fatores que nelas interferem numa era de globalização 

e urbanização acelerada. Para analisar o tema é preciso partir do princípio que “não 

é possível compreender a tradição sem compreender a inovação” 27  e que, hoje, 

                                                        
25 CANCLINI, N. G. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo, 2003, p. 205. 
26 CANCLINI. Op. cit, p.220. 
27  CARVALHO, J. J. apud CANCLINI, N.G. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da 
modernidade. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2003, p. 219. 



“culturas tradicionais (...) unem-se sincreticamente a diversas modalidades de cultura 

urbana e massiva, estabelecendo formas híbridas de existência do ‘popular’.” 28  

No caso do Garibaldis há uma experiência vivenciada na cultura popular e 

aplicada à Curitiba numa performance artística. Podemos dizer que o bloco surge 

como uma forma pedagógica de ensinar os foliões curitibanos a se divertirem, 

funcionando como um rito iniciático à alegria. 

Quando me refiro à ordem e tradição às quais o grupo remete, falo da vivência 

de Itaercio Rocha, mediador cultural que veio do Maranhão para o Paraná e aqui vem 

desenvolvendo suas experiências de cultura popular, fundamentadas nas vivências 

em sua comunidade de origem. Desta forma existe uma espécie de consciência 

popular, de um popular enraizado nas culturas mais tradicionais, presentes na forma 

de estruturação do bloco, vividas e estudadas por Itaercio, que funda e coordena, de 

modo informal, o bloco. 

Assim, pode-se sugerir que a natureza do Garibaldis & Sacis é intervalar, da 

mesma forma como o(s) cenário(s) por onde o bloco faz sua(s) festa(s) pré-

carnavalesca(s). Uma performance artística muito bem fundamentada em suas bases 

comunais, folclóricas e populares.  

Seria esta performance atual uma representação do popular? Para Richard 

Schechner as performances podem ser cotidianas, rituais ou artísticas, sendo que o 

entendimento sobre elas se dá sempre a partir das categorias ser, fazer, mostrar-se 

fazendo e/ou explicar ações demonstradas:  

Performances afirmam identidades, curvam o tempo, remodelam 
e adornam corpos, contam histórias. Performances artísticas, 
rituais ou cotidianas são todas feitas de comportamentos 
duplamente exercidos, comportamentos restaurados, ações 
performadas que as pessoas treinam para desempenhar, que 
têm que repetir e ensaiar.29 

 

Trata-se portanto, de uma festa que representa a festa popular e, para isso, cria 

uma pedagogia que vem ensinar ao não-público30 como brincar o carnaval: uma 

alegoria do popular criando, sugerindo e realizando uma pedagogia da alegria.  

                                                        
28 CANCLINI. Op.cit. p. 248. 
29 SCHECHNER, R. O que é Performance. Disponível em: < http://hemi.nyu.edu/course-
rio/perfconq04/materials/text/OqueePerformance_Schechner.htm > Acesso em 11 de outubro de 2007, 
p. 02.  
30  Não-público, pois durante todos os dias de pré-carnaval os integrantes do Garibaldis & Sacis 
deixavam claro que aquilo era uma festa em que todos deveriam participar e não um show com público 
assistindo.  



Esta ideia de pedagogia propõe, em sua aprendizagem/iniciação, a passagem 

pela festa pré-carnavalesca que funciona, portanto, como um ritual de iniciação, uma 

iniciação à alegria. Van Gennep formulou a noção de processo ritual dividindo-o em 

três fases: a separação, a marginalização e a reinserção. Victor Turner deu 

continuidade ao estudo dos rituais e complementa as idéias de Gennep: 

 
A primeira fase (de separação) abrange o comportamento 
simbólico que significa o afastamento do indivíduo ou de um 
grupo, quer de um ponto fixo anterior na estrutura social, quer de 
um conjunto de condições culturais (um “estado”), ou ainda 
ambos. Durante o período “limiar”, as características do sujeito 
ritual (o “transitante”) são ambíguas; passa através de um 
domínio cultural que tem poucos, ou quase nenhum, dos atributos 
do passado ou do estado futuro. Na terceira fase (reagregação 
ou reincorporação), consuma-se a passagem. O sujeito ritual, 
seja ele individual ou coletivo, permanece num estado 
relativamente estável mais uma vez, e em virtude disto tem 
direitos e obrigações perante os outros de tipo claramente 
definido e “estrutural”, esperando-se que se comporte de acordo 
com certas normas costumeiras e padrões éticos, que vinculam 
os incumbidos de uma posição social, num sistema de tais 
posições31.   
 

Seria possível pensar o processo do Garibaldis como um rito de iniciação? Se 

considerarmos que, a partir do momento em que a festa começa, cria-se um estado 

de suspensão carnavalizante que, como nos diz Bakhtin, é uma variante direta dos 

gêneros folclóricos-carnavalescos e que, através de uma cosmovisão muito particular, 

“é dotada de uma poderosa força vivificante”, podemos entender um pouco de como 

estes dias são distintos de todos os outros.32 É mesmo um estado de liminaridade. 

Um dia distinto dos outros, em que a estrutura cotidiana é abolida, tem-se uma outra 

condição cultural, por ser verão, por ser domingo, e por ser domingo de festa.  

O período liminar é o momento da festa em si, em que os foliões, em sua 

maioria de classe média, estudantes ou profissionais liberais, comportam-se como 

populares - ainda nos termos de Canclini. Na realidade, nesta fase os participantes 

não são nada, apenas estão ali, e assim vão aprendendo, ao longo do percurso 

realizado junto ao bloco, como se divertirem em uma festa de rua.  

                                                        
31 TURNER, V. W. O processo ritual: estrutura e antiestrutura. Petrópolis: Editora Vozes, 1974, p. 
116. 
32 BAKHTIN, M. Problemas da poética de Dostoievski. Rio de Janeiro, Forense-Universitária, 1981, 
p. 92. 



Com o final do pré-carnaval tem-se a reinserção dos foliões à vida cotidiana. 

Entretanto, se espera que já tenham incorporado os ensinamentos passados pela 

pedagogia da alegria e que se portem diferentemente, pois agora “sabem como ser 

brincantes”. O que vem acontecendo, é que está se constituindo uma comunidade de 

Garibaldis já iniciados, que voltam, cada vez mais preparados para a festa anual. E 

realmente, o número de participantes tem crescido tanto, a ponto de preocupar os 

fundadores do bloco.33 

Estes foram os elementos mais evidentes apreendidos durante a observação 

de um Garibaldis & Sacis (des)organizado, pleno de uma forma específica de ação 

performática que traz em si muitas das funções de uma performance como a pensada 

por Schechner: aquela que faz entreter, realizar algo belo, marcar ou mudar uma 

identidade, estimular uma comunidade, ensinar, convencer ou persuadir e lidar com o 

sagrado e profano.34 

Entretanto o pré-carnaval curitibano toma proporções que agora necessitam de 

novas ações e nova estruturação do grupo. Ora, esta situação e este apelo chamam 

a atenção por dar-se numa cidade que tem um controle muito grande das 

manifestações públicas, excessivamente institucionalizadas, como vimos acontecer 

com o carnaval de desfiles ao longo de décadas. Estaria o Garbaldis sendo devorado 

pelo seu próprio sucesso? 

O anonimato e a liberdade sempre foram objetivos básicos do discurso do 

grupo fundador. É claro que este grupo nunca foi anônimo, na medida em que são 

artistas conhecidos no meio cultural, mas a proposta era que fosse um todo anônimo 

e alegre, livre, dentro da mencionada pedagogia da alegria. O fato de não ter uma 

cara, de poder “perder-se na avenida” foi uma escolha consciente feita pelo grupo, e 

que só foi possível por ser um grupo pré-carnavalesco e não carnavalesco, na medida 

em que o carnaval oficial de Curitiba é altamente burocratizado. Como a ideia e a 

regra interna sempre foram a da constituição de um bloco livre de qualquer 

institucionalização, ele pode sair pra rua sem obedecer a normas oficiais, somente as 

que eram estabelecidas informalmente dentro do grupo.  

                                                        
33 Nas falas de Itaércio e Thayana encontramos questionamentos sobre o futuro do bloco. A dimensão 
quem tem tomado traz uma incerteza em relação ao futuro do bloco, que ninguém sabe qual será, pois 
não tem mais o formato original que os próprios integrantes podem controlar 
34 SCHECHNER, O que é performance. Disponível em: < http://hemi.nyu.edu/course-
rio/perfconq04/materials/text/OqueePerformance_Schechner.htm >  Acesso em 11 de outubro de 2007. 



Atualmente a realidade é outra. O grupo entra, portanto, em uma nova fase que 

só pode ser analisada com o andamento das ações daqui para frente. Cria-se assim 

uma nova estrutura que gera outra crise. Como um drama social à la Victor Turner, 

resta esperar para ver se haverá uma adequação à nova situação, ou, uma cisão.35  

A pedagogia da alegria realizada pelo Garibaldis & Sacis tem sido tão eficaz 

que agora, aparentemente, a festa sai do controle dos artistas que a organizaram. 

Uma alegoria do popular que como pano de fundo funciona como um ritual de 

iniciação à alegria. Os foliões vão ao pré-carnaval realizado por um grupo artístico que 

encena, de maneira bem competente, o que é uma festa verdadeiramente popular e 

lá aprendem como brincar, pular e se libertar na rua em um estado intervalar, em que 

o individuo não é o povo como também não é o que era anteriormente. A partir daí os 

foliões já estão iniciados a serem mais felizes, podendo repetir a vivência tida no 

Garibaldis em outros momentos da vida. 

Acredito que a melhor forma para comprovar proposta deste trabalho é sugerir 

ao leitor que nunca participou de um Garibaldis & Sacis, que vá aos próximos 

encontros de alegria e sinta se as hipóteses aqui levantadas fazem sentido. 

______________________________________________________ 
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