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Resumo: 

Este artigo é parte da pesquisa que se está realizando junto ao PPGSA da UFRJ sobre os 

blocos de rua do Rio de Janeiro durante o Carnaval, mas especificamente no bairro de 

Santa Teresa.  

Pretendendo analisar a fantasia de carnaval no contexto dos blocos de rua, procurando 

jogar luz sobre a relação do brincar com o lugar que possibilita figurar, que é a própria 

fantasia. Lugar de reafirmação de identidades dentro do bairro, da cidade, onde os 

foliões, como agentes, trazem suas regiões de origem para a festa e reafirmam seu lugar 

dentro da cidade e do próprio bairro.  

Onde seriam as fantasias de carnaval, elas mesmas, tratadas como coisas e não objetos, 

seguindo a trilha proposta por Tim Ingold. Artefatos abertos num processo 

relacionando-se com o meio ao redor onde vazam entre outros materiais, ações 

agentivas da natureza, porém, aqui ampliando  contanto com a colaboração humana 

também continuada em seu processo. Conciliando com o que DaMatta diz sobre a 

fantasia carnavalesca, lugar que revela, sendo a ela o traje de carnaval por excelência, 

operando de forma metafórica, onde há conjunção de domínios ao passo que sintetiza 

um papel imaginário e provisório. 

Os foliões nos blocos de rua, durante os ritos momescos, permitem e tem a permissão de 

figurar algo sobre si,  fundindo suas criações sobre seus corpos, na fantasia carnavalesca 

que brincam durante o breve tempo do carnaval.  
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Introdução 



As folias de carnaval são formas rituais populares contemporâneas encontradas 

em diferentes regiões brasileiras. São eventos não cotidianos que ocorrem num espaço 

distinto da rotina da vida da comunidade, o ritual. O Carnaval possui seu próprio 

calendário ritual, sendo um momento distinto dentro do calendário das cidades onde os 

folguedos acontecem, suspendem o calendário cotidiano e permitem a entrada de um 

novo calendário, o calendário festivo. Momento onde reúnem em torno de si um 

expressivo número de brincantes, participantes e observadores, sendo particularmente 

propício para o encontro. 

As festas populares são o lugar do encontro. No Rio de Janeiro, durante os 

festejos de Carnaval, múltiplas formas de brincar a folia surgem e ressurgem a cada ano 

produzindo uma série de encontros, entre eles e principalmente, o encontro dos foliões. 

Existe em formas distintas: O Carnaval da Liga das Escolas de Samba acontece na 

Avenida Marquês de Sapucaí, lugar onde Cavalcanti (CAVALCANTI. 2006 A) nos 

mostra ser por excelência onde a cidade partida em muitos níveis se encontra; existe o 

desfile dos blocos na Avenida Rio Branco e as ruas da cidade ganham foliões, música, 

cantos e dança numa forma do brincar carnavalesco que são os blocos de rua.  

Diferente do Carnaval que acontece no Sambódromo e na Avenida Rio Branco, 

os blocos de rua que brincam pelas ruas dos bairros do Rio de Janeiro não participam de 

uma competição formal com jurados, prêmios e colocações. Esta ausência de 

competição formal pode emprestar aos blocos de rua uma aura de informalidade, porém, 

os blocos existem dentro do contexto da cidade de forma igualmente formalizada: é 

necessário registrar o bloco, receber permissão para desfilar e informar o itinerário que 

será seguido junto a prefeitura entre outros.  

A aura de liberdade muitas vezes é associada a esta forma carnavalesca de 

brincar e parece também esmaecer a natureza agonística presente nos rituais, que são 

territórios de disputas em muitos níveis entre os foliões, organizadores, autoridades, 

grupos econômicos que patrocinam a festa e a vizinhança dos lugares onde acontecem 

os desfiles. 

Os blocos de rua, assim como os ranchos, cordões e sociedades carnavalescas 

foram formas populares de se brincar o carnaval no final do século XIX e início do 

século XX, como se observa em Gonçalves (2007). Destas organizações para brincar o 

carnaval surgem ao longo do século XX as Escolas de Samba e estas passam a ser 

mundialmente conhecidas e vão se tornando a marca do carnaval da cidade do Rio de 



Janeiro.  

Estas formas de brincar o carnaval dos ranchos, cordões e blocos vão 

diminuindo e algumas decaparem e da segunda metade do século XX em diante e tudo 

aponta para uma concentração inclusive de verbas públicas destinadas ao carnaval nas 

Escolas de Samba e seus desfiles.  

Nos anos 80 do século XX acontece um ressurgimento do carnaval de rua com 

uma revalorização desta forma de brincar. A folia das ruas reaparece trazendo consigo 

um novo fôlego e interesse por seus elementos como a marchinha de carnaval, que 

passa a ter um espaço especial dentro do calendário festivo. As machinhas voltam a 

cena artística carioca, inclusive acontecendo anualmente concurso voltado para 

marchinhas inéditas na Fundição Progresso. 

Voltam a proliferar blocos de carnaval pelas ruas e bairros da cidade. Blocos que 

cantam sambas, outros que repetem, como as Escolas de Samba, um único samba 

composto para aquele ano do desfile (Blocos de Enredo) e voltam a surgir diversos 

blocos cuja música é predominantemente a marchinha de carnaval, sendo este tipo o que 

trataremos nesta pesquisa. 

“A natureza simbólica das festas e seu forte apelo aos sentidos humanos estão na 

base de sua notável dimensão estética e de sua capacidade de resistência à usura do 

tempo.”(CAVALCANTI, 1998). Pela sua natureza simbólica, algumas formas de 

festejar o carnaval parecem poder se ausentar por períodos de tempo e depois retornam 

com vigor e adesão de participantes. Como no exemplo dos ranchos, no início do século 

XXI voltam a existir desfilando na orla de Copacabana com o Rancho Flor do Sereno. 

(Gonçalves.2007). 

Também os blocos de rua tiveram seu número diminuído durante o período da 

ditadura militar brasileira e tem seu momento de retomada a partir do período conhecido 

como  Abertura. É a partir daí que voltam a proliferar blocos, em números cada vez 

maiores, pela capital carioca. Na virada do século acontece um aumento ainda maior 

neste número de blocos, chegando em 2014 a serem registrados junto a Prefeitura do 

Rio de Janeiro mais de 500 blocos. 

Nesta pesquisa faz-se a opção de acompanhar as atividades durante o carnaval e 

ao londo do ano de apenas um bloco. A escolha de um bloco como referência se faz 

necessária devido ao enorme número de blocos e manifestações carnavalescas que 

escolhem o bairro de Santa Teresa como lugar de suas performances. Neste trabalho nos 



centraremos no desfile do Me Enterra na Quarta, bloco composto por músicos 

profissionais e amadores, amantes da música e foliões que desejam permanecer 

brincando o carnaval como é cantado na marchinha que originou o bloco e se tornou seu 

hino.1 É um bloco aberto a participação de membros na banda que executa as canções e 

que aumenta a cada ano com desfile na Quarta-feira de Cinzas. 

O Me Enterra na Quarta é um bloco de carnaval onde componentes da banda e 

o público que frequenta seus desfiles brincam fantasiados. É um bloco acústico, 

formado por músicos (profissionais, amadores, aprendizes), que executam durante o 

desfile as marchinhas, canções da MPB e composições próprias que os foliões 

acompanham cantando.  

Formado por membros das camadas médias, tem na música da marchinha de 

carnaval e nas fantasias seu elemento que os distingue de outros blocos. No bairro de 

Santa Teresa existem outros blocos de perfil parecido, que combinam marchinhas, 

fantasia, confete e serpentina. Como alguns exemplos podemos citar o Céu na Terra, 

Monocelho Cabeludo e o Mário Bloco e a cada ano surgem mais blocos e 

manifestações.  

De fundação ainda anterior, fundado em 1990, o bloco das Carmelitas recorre 

ao território de Santa Teresa (ESTEVÃO & SAPIA. 2012) para contar a história da 

freira carmelita descalça que foge pulando o muro do convento na sexta-feira que 

antecede o carnaval e só retorna na terça-feira gorda. Também sendo um bloco onde as 

pessoas desfilam fantasiadas e o tema principal são os personagens da Igreja Católica 

(freiras, padres, bispos), possui amplificação, uma bateria e enredo anual, não contam 

com marchinhas como principal elemento de seu repertório.  

Existe ainda, em Santa Teresa durante o período do carnaval, outros blocos em 

que a folia acontece com pouquíssimos foliões fantasiados, é o exemplo do Aconteceu, 

bloco de marcada participação popular, contando com número reduzido de membros das 

camadas médias. Também um bloco que possui um enredo, não possuindo a 

predominância da presença das marchinhas em seu desfile e contando a presença de 

uma bateria como corpo acústico do bloco, nascido de uma cisão do Bloco das 

Carmelitas e se tornando um bloco independente, um novo bloco. 

                                                             
1 Na Quarta-feira o Carnaval acabar /não dá não dá / viver sem ti meu amor/ Eu já bebi por aqui/ eu já 

caí por ali / Seguindo em frente / cantando a minha dor. /Dia de Cinzas o sonho acabou / E já não 
posso parar / Mas o que hei de fazer? / Me embebedar de prazer/ Eu vou brincar até o sol raiar/ Canto 
batuque ganzá / Sambo cachaça/ Ninguém vai parar/ Vou botar pra quebrar/ começo aqui/ sem hora 
pra acabar/ ninguém vai me parar / vou botar pra quebrar/ termino aqui / pra depois recomeçar 



O Me Enterra na Quarta no ano de 2015 desfilou na quarta-feira de cinzas e 

ressurgiu no sábado pós-carnaval como Me Ressuscita no Sábado  e pela primeira vez o 

bloco se experimentou como carnaval fora de época com o Me Ressuscita no Sábado 

ressuscitando também durante a Semana Santa, no Sábado de Aleluia. Onde o desfile 

contou com número menor de brincantes, não teve um desfile extenso, mas contou com 

participantes fantasiados mesmo estando fora do período de carnaval. O que aponta para 

uma relação também do uso da fantasia e do calendário. 

Este é um bloco que se reune exclusivamente para brincar o Carnaval. 

Atualemente de desde sua fundação não contam com ensaios, não realizam 

apresentações em casas noturnas ou teatros, não recebem nunhum subsídio da Prefeitura 

e não vendem direito de imagem do bloco para nenhuma emissora de TV.  

É um bloco que desfila desde 2003 partindo na Quarta-feira de Cinzas do 

mesmo lugar em Santa Teresa, o Largo dos Guimarães, e concebe seu itinerário em cada 

desfile coletivamente, tendo a brincadeira como fio condutor do cordão. Como se diz no 

meio dos blocos, fazem parte daqueles grupos que saem “na raça”, “por amor”, saem 

carregados de profissionais da música que depois de tabalherem durante o carnaval, 

finalmente irão brincar sem compromissos profissionais durante o desfile. 

Devido a natureza simbólica das festas a heterogeneidade da cidade permeia a 

folia de carnaval e ressurge como heterogeneidade da própria folia de carnaval. O que 

parece surgir aqui é que cada bloco guarda, em certa medida, sua identidade 

compartilhada com aqueles que frequentam cada bloco. Em Santa Teresa, o carnaval de 

rua parece apontar para uma diferenciação entre os blocos com membros das camadas 

médias fantasiados, e ausência de fantasias nos blocos mais populares, mas cabe 

verificar durante a pesquisa. Sendo o próprio bloco o lugar onde grupos que 

compartilham de gostos e outros elementos identitário parecem ir para se encontrarem 

com os seus iguais. 

Se no desfile das Escolas de Samba a cidade se encontra, nos blocos de rua este 

encontro parece apontar em outra direção. Apesar de aberto e acontecendo nas ruas 

parece que os blocos reúnem foliões com muito mais em comum do que a vontade de se 

fantasiar. O encontro no carnaval de rua parece se materializar de modo marcado, onde 

camadas sociais e grupos distintos da sociedade vão em certa medida encontrar os seus. 

Num sentido muito parecido com o que acontece nas praias do Rio de Janeiro.  

Unidade que se é tão esperada pelos participantes que torna-se a queixa 



absolutamente recorrente do carnaval de 2015: o aumento de turistas brasileiros e 

estrangeiros participando do carnaval de rua. Se estes “estrangeiros” ao ambiente do 

carnaval evidenciam de um lado a dimensão da visibilidade que os blocos ganharam , 

por outro lado tornam-se a o centro da crítica do carnaval dos blocos. Um folião de 40 

anos, morardor do bairro e entusiasta dos blocos dizia: “Eles não sabem brincar!” e em 

outro momento “Vestem a fantasia mas não sabem brincar o personagem. Estragam o 

carnaval.”  

A afirmação do folião aponta para mudanças que este carnaval dos blocos vem 

sofrendo, com um número cada vez maior de foliões a cada ano, atranido turistas que 

buscam consumir em seus destinos roteiros culturais. Aponta também para a 

centralidade do fantasiar-se nos blocos onde a fantasia surge, mostrando uma direção 

onde a fantasia é mais que o apoio material para todo um “portar-se”. Sendo a fantasia 

uma espécie de moldura que metacomunica o momento de brincar carnavalesco, a base 

material de onde transborda todo o comportamento da festa, o ethos carnavalesco, a 

coisa viva de Ingold. Coisa esta que em colaboração com o folião produz o brincar que 

é o próprio carnaval.  

 

Coisa viva como propõe Tim Ingold 

Tim Ingold em seu “Trazendo as coisas de volta à vida” propõe que usemos o 

termo coisa no lugar de objeto para poder dotá-las de vida novamente. Sua proposta de 

substituição do termo objeto por coisa seria um início para tirar da inércia tudo aquilo 

que nos cerca e compõe. 

Neste seu artigo o autor parte dos cadernos do Pintor Paul Klee e de sua célebre 

ideia da arte tornar visível, figura algo que já existente. “Ela busca se unir às forças que 

trazem à tona a forma.” (Ingold, p. 26). Assim, a forma surge como morta, acabada e o 

dar  forma vivo. Onde materiais e forças se combinam para gerarem as coisas do mundo 

em que habitamos, num pensamento alinhado com Deleuze e Guattari, afastando-se da 

ideia de substâncias e atributo, de matéria e forma, da tradição do pensamento ocidental 

que tem suas raízes em Aristóteles. Na argumentação de Ingold, como Deleuze e 

Guattari,  haveria agindo na matéria forças advindas do Cosmos, em substituição do 

modelo hilemórfico de Aristóteles que junta forma (morphé) e matéria (hyle). 

Ingold argumenta que seu objetivo é opor-se a este modelo propondo uma 

ontologia onde os processos de formação sejam o centro do pensamento no lugar dos 



produtos finais. Permitindo, desta forma, restaurar a vida das coisas que nos cercam. 

Argumentando, junto a ideia do pintor Klee, que dar forma é vida e que a forma seria 

morte. Assim, centrando nos processos de formação, Ingold pretende recuperar a vida 

perdida numa tradição que contempla a forma em sua tradição de pensamento, e 

portanto, a morte.  

Assim, o autor retoma o termo coisa, em vez de objeto, atribuindo vida 

novamente a estes. Sendo vida, em sua visão, a “capacidade geradora do campo 

englobante de relações dentro do qual as formas surgem e são mantidas no lugar.” 

(p.27) Porque seu argumento segue o pensamento de Deleuze e Guattari, de que é 

preciso seguir os fluxos dos quais estas formas são geradas e perceber a onde eles nos 

levam. “Eles são linhas ao longo das quais as coisas são continuamente formadas.” 

(Ibid. p. 27). 

A argumentação sobre coisas de Ingold encontra na filosofia de Heidegger e seu 

ensaio “A coisa”, as bases teóricas da diferenciação entre coisa e objeto que ele 

articulará. Trazendo do pensamento de Heidegger que a “coisa, por sua vez, é um 

“acontecer”, ou melhor, um lugar onde vários aconteceres se entrelaçam. Observar uma 

coisa não é ser trancado do lado de fora, mas ser convidado para a reunião. Nós 

participamos, colocou Heidegger enigmaticamente, na coisificação da coisa em um 

mundo que mundifica.” (Ibid, p. 29) 

Oposta a ideia de objeto, o que é proposto por Ingold como coisa é “um 

parlamento de fios”, termo do próprio autor em seu artigo anterior. Assim concebida, a 

coisa tem o caráter não de uma entidade fechada para o exterior, que se situa no e contra 

o mundo, mas de um nó cujos fios constituintes, longe de estarem nele contidos, deixam 

rastros e são capturados por outros fios noutros nós. Numa palavra, as coisas vazam, 

sempre transbordando das superfícies que se formam temporariamente em torno delas.” 

(Ibdem. p. 29) 

Rompendo com os limites impostos pelos objetos acabados e mortos, a coisa traz 

as dinâmicas de seu acontecer em seu interior que nos é aberto e convidativo. Não é 

uma exterioridade, mas uma possibilidade de entrada em si. A substituição de objetos 

por coisas permite a entrada neste mundo do dar forma e assimilar as contribuições do 

processo que transforma materiais. 

O continuum de relações entre coisas e fenômenos naturais, onde um processo 

ininterrupto se desenrola de forma combinada, formando as coisas e repercutindo em 



ambos, que se abre a elaboração e o entendimento, também porque não se fecha, não é 

exterior.  As coisas são trazidas à vida nesta imersão com a natureza, com o cosmos, ao 

seu redor. 

Para elucidar sua teoria o autor descreve um experimento que realizou com seus 

alunos na Universidade de Aberdeen.   

“Utilizando um quadrado de papel, vareta de bambu, fita, 

durex, cola e corda, é fácil fazer uma pipa. Fizemo-la num 

ambiente fechado, trabalhando sobre mesas. Para todos os 

propósitos, parecia que estávamos montando um objeto. Mas 

quando levamos nossas criações para fora, tudo mudou. Elas de 

repente passaram à ação, rodopiando, girando, mergulhando de 

cabeça, e – apenas ocasionalmente – voando. O que aconteceu? 

Alguma força vital adentrou nas pipas como mágica, fazendo-as 

agir de modo alheio à nossa vontade? É claro que não. As pipas 

estavam agora imersas em correntes de vento. A pipa que 

repousava sem vida sobre a mesa dentro da sala tinha se 

transformado numa pipa-no-ar. Não era mais um objeto – se é que 

jamais o foi – mas uma coisa. Assim como a coisa existe na sua 

coisificação, a pipa-no-ar existe no seu voo.” (Ibdem. p. 33) 

Neste ponto a pergunta que surge é se os limites de sua teoria não teriam ido 

longe demais. Empinar uma pipa é uma ação combinada entre o artefato pipa, as 

correntes de vento e todos os elementos da natureza envolvidos no voo e no espaço 

aberto, mas também há uma pessoa e seu corpo humano que guarda um saber 

construído e elaborado junto com aquele artefato. A pipa pode voar, mas se manter no 

ar (empinar a pipa) é uma ação que requer conhecimento de um corpo que se constitui 

conjuntamente aquele artefato.  

A ênfase se faz nos fluxos, na argumentação de Ingold, se de um lado é 

altamente frutífera, por vezes parece esmaecer a colaboração humana sobre um mundo 

que no final das contas é construído e constituído conosco.  

Na coisificação da pipa existe uma agência humana envolvida que não deve ser 

elipsada como artifício teórico. Para além da construção do artefato pipa, o ato de fazê-

la voar existe em conjunto com esta agência humana. O corpo do agente que interagindo 

ele mesmo com as correntes de vento e conduzindo a pipa, a partir de seu material e 



dimensões, colaboram no voo. A pipa no ar acontece em seu voo nesta junção de quem 

solta a pipa e as relações desta pipa. Empinador de pipa e pipa estão no ar durante este 

voo.  

Onde fica  a agência humana nesta leitura do fenômeno proposta por Ingold? Por 

tanto, proponho incorporar elementos de seu argumento, tendo como limite dentro do 

pensamento do autor, este apagamento da agência humana por ele proposto.  

Pretendo incorporar sua ideia de coisa viva, mas sem descartar da colaboração 

agentiva das pessoas. Pessoas estas que se constituem e se formam no encontro com as 

coisas. Sendo as coisas vivas, como na visão do autor, abertas em seu processo de criar 

forma, apostando nos processos como fonte de reflexão sobre artefatos que descortina 

saberes. 

A pretensão deste trabalho, mais adiante, será observar as fantasias de carnaval 

nos blocos de rua do Rio de Janeiro sob a luz da teoria proposta por Ingold, onde 

seriam, elas mesmas, tratadas como coisas e não objetos. Artefatos abertos num 

processo relacionando-se com o meio ao redor onde vazam entre outros materiais, ações 

agentivas da natureza, mas contanto com a colaboração humana também continuada em 

seu processo.  

Onde a fantasia do carnaval, como coisa viva, figura algo dentro da cosmologia 

ao qual está enserida, na mesma direção de correlação entre figuração e cosmologia 

sugerida por Descola e Severi. 

No catálogo da exposição de Descola “La fabrique des imagens” o autor também 

traz a correlação figuração e cosmologia. No catálogo de sua exposição lê-se que a 

figuração aponta para uma comunicação de sujeito a sujeito que une por vezes animal e 

planta, homem e animal, homem e planta etc, produzindo uma comunicação investida 

de sociabilidade.  

Descola aponta que as máscaras xamânicas usadas na Amazônia tem esta mesma 

propriedade de figurar, ou revelar, aquilo que está envolvido na medicina do grupo 

ameríndio, ligando como exemplo da máscara da região do Canadá, uma amina humana 

ao animal. Ambos figurados e presentes na máscara. A máscara xamânica, observada 

desta forma, presentifica e não representa, sendo neste contexto signo e não símbolo, 

portanto.  

Severi também percebe a figuração correlacionada dentro dos limites da 

cosmologia em que é produzida. O autor ao se deparar com o desenho de crianças e 



xamãs inuit colhidos por Aby Warburg da cobra e do raio percebe que ali aparecem 

condensados dois elementos que estão ligados na cosmologia inuit. Para trazer a chuva 

as cobras são lançadas aos céus e quando foi pedido que os inuit desenhassem ele 

figuraram com estes elementos que estão ligados na cosmologia inuit, apara dar a ver o 

que não seria possível ser visto. Formando assim uma imagem que Severi chama e 

entende como quimérica. 

Severi e Geertz tem a influência de Baxandall. Severi diz que o historiador 

formula “uma versão particularmente clara” (Lagoru & Severi.  p. 29) quando reflete 

sobre experiência ótica e sistema cultural, nomeado pelo historiador como “estilo 

cognitivo”. Onde o observador se refere a sua experiência por meio de convenções 

representacionais da cosmologia de sua cultura e seu tempo.  

O ato de olhar está associado, diz Severi, nesta junção da percepção com o 

projeção. Diz o autor, com base no aforismo de Winckelmann em seu trabalho, que 

“aquilo que emerge na experiência estética é resultado de um diálogo entre o que é 

exibido sobre uma tela pintada e o processo de exploração/interpretação, onde o 

observador desempenha um papel paralelo ao autor” (Ibid. p. 28) No ato de olhar a obra 

se realiza completa e evidencia o lugar implícito do observador na obra. 

Severi observa no pensamento de Baxandall que a relação percepção visual e 

projeção (do sistema da arte e parte do sistema cultural como aponta por Geertz) não 

ocorre sob leis fixas, mas em dinâmicas de múltiplas variáveis, é um processo instável e 

sempre em reconstrução.  

Na quimera há a condensação de duas figuras e o que não está visível. De forma 

que a imagem produz uma entidade cognitiva onde se completa aquilo que não é dado. 

Porém, uma imagem composta ou dupla não é necessariamente uma quimera. Diz 

Severi “se quisermos compreender as representações quiméricas, não será suficiente 

assimilá-las prematuramente a um fenômeno de ambiguidade visual. Será necessário, 

pelo contrário, apreciar com exatidão as condições de possibilidade que caracterizam 

sua própria complexidade.” (Ibid.: p. 44) 

É preciso levar em conta tanto os processos de percepção ótico, quanto os 

processos de projeção que levam a interpretar o que não estaria revelado mas que se 

suscitado pela imagem quimérica. Capaz de condensar o que está não explícito na 

visualidade com aquilo é dado a ver. Seria então quimérica “toda imagem que, ao 

designar um ser plural por meio de uma só representação, mobiliza suas partes 



invisíveis, por meios puramente ópticos ou por um conjunto de inferências.” (Ibid.: 45) 

Geertz em seu capítulo 5 de “O saber local” fala da arte como sistema cultural, 

onde para além dos estudos das técnicas empregadas o autor propõe um estudo que 

inclua o “entorno da produção artística”, de forma a mostrar o lugar dentro do todo 

social ao qual a arte como atividade humana está inserida. Chamando atenção de que a 

interpretação destas formas artísticas em outras culturas, que não a ocidental, nunca é 

exclusivamente intra-estética (GEERTZ. p. 146). 

A arte figuraria como outros elementos da cultura no plano semiótico e, por 

tanto, aberta a comunicação e interpretação. O que possibilita tanto a comunicação e 

interpretação daqueles que comungam da mesma cultura, como a leitura interpretativa 

como trabalho do antropólogo. 

No exemplo da sociedade ioruba e a tapeçaria produzida, não são exclusivamente 

os materiais que serão pensados, mas o lugar desta tapeçaria dentro do contexto social 

de seus participantes. “Apenas materializam uma forma de viver, e trazem um modelo 

específico de pensar para o mundo dos objetos, tornando-o visível” (Idem. p. 150).  

Aqui Geertz propõe o mesmo tipo de abordagem do historiador inglês. Quando 

Baxandall define o que chamou de “olhar da época” ele trata da bagagem intelectual que 

tanto o público, o mecenato e o pintor do século XV compartilhavam quando expostos a 

“estímulos visuais complexos como quadros”.  

O público de arte, os pintores e o mecenato tinham este “olhar da época” em 

comum, que era acionado quando se viam expostos a produção pictórica de seu tempo. 

“A capacidade de uma pintura fazer sentido (ou de 

poemas, melodias, edifícios, vasos, peças teatrais ou estatuas), 

que varia de um povo para outro, bem assim como de um 

indivíduo para outro, como todas as outras capacidades 

plenamente humanas, um produto da experiencia coletiva que vai 

bem mais além dessa própria experiencia (…)  A participação no 

sistema particular que chamamos de arte só se torna possível 

através da participação no sistema geral de formas simbólicas que 

chamamos de cultura, pois o primeiro sistema na da mais é que 

um setor do segundo.“(Ibid p. 165).  

O sistema da arte está submerso no sistema cultural no qual ele existe. 

 



 

A Fantasia de Carnaval no Bloco de Rua  

 

Roberto DaMatta diz que a fantasia carnavalesca revela, quando a compara à 

farda, ao contrário da segunda que oculta e iguala os sujeitos mostrando apenas as 

diferenças sociais expostas nos diferentes postos dentro da hierarquia das forças 

armadas. A fantasia de carnaval, o traje de carnaval por excelência, tem o papel 

contrário e num todo que desfila no carnaval traria diferenças relativas aos brincantes de 

carnaval.  

Ela seria o lugar de figurar individualidades, onde cada um poderia dentro de 

suas escolhas trazer à tona algo próprio, individual. Ao contrário da farda que oculta 

individualidades segregando nítida e rigidamente os papeis dos envolvidos na parada 

militar, a fantasia carnavalesca seria o lugar de revelar mais do que ocultar. A farda 

oculta individualidades ao mesmo tempo que revela estruturas sociais concretas, 

operando de foma metonímica na forma da continuidade. A fantasia carnavalesca, por 

sua vez, opera de forma metafórica, onde a conjunção de domínios ao passo que 

sintetiza um papel imaginário e provisório (DAMATTA, 1997. p. 60 – 61). 

Esse papel imaginário, e provisório, das fantasias figuram a cosmologia do 

próprio carnaval. Como aparece nos trabalhos de Descola e Severi, a figuração dá a ver 

dentro das redes de relações de sua cosmologia. E as fantasias que surgem durante os 

desfiles dos blocos de rua seriam um lugar plástico de construção para este dar a ver se 

materializar trazendo elementos que iluminam o entorno de seu lugar dentro de sua 

cosmologia. 

Os blocos de rua trazem, ressignificados, modelos de brincar o carnaval que 

evocam o passado carioca, onde as marchinhas ressurgem como o estilo musical que 

embala a brincadeira, onde foliões fantasiados e suas fantasias aqui se enquadram.  

As fantasias dentro dos blocos de rua possuem um lugar distinto da fantasia do 

desfile da Ligas das Escolas de Samba, são formas de arte popular assim como as 

imensas alegorias. As fantasias das escolas de Samba se organizam em alas, seguem o 

sentido do espetáculo a partir de um projeto artístico que, apesar se se construir  

coletivamente, como nos mostra Cavalcanti (2006), possui uma aparência que leva os 

créditos artísticos apenas para o carnavalesco, como o autor da criação artística 

carnavalesca. Porém o que se observa é uma forma coletiva de produzir o espetáculo 



com inúmeras colaborações, cuja a unidade é apenas materializada no momento do 

desfile na avenida (Idem).  

No bloco de rua as fantasias surgem como produção particular de indivíduos, 

que isoladamente as constroem e durante o desfile do bloco figuram e performatizam 

personagens  presentes nas marchinhas como índios, jardineiras, pierrôs, colombinas, 

mulatas, entre outros personagens da cosmologia do carrnaval. Sendo o carnaval o 

momento transitório, não cotidiano que permite durante a este tempo ritual, que aqui 

como surge em Victor Turner (Turner. 2005). Os foliões, durante os ritos momescos, 

permitem e tem a permissão de figurar algo sobre si e fundindo suas criações sobre seus 

corpos.  

 

Conclusão 

 

A fantasia de carnaval começa a surgir antes do período da folia com a sua 

construção material. O proposto aqui ao se tratar a fantasia como coisa é que seu 

processo de fabricação não termina quando um objetivo estético desejado pelo 

possuidor da fantasia é alcançado. O processo continua quando ela é vestida pelo folião 

e absolutamente deixa de ser um objeto, ganhando vida ao ser usada como vestimenta, 

mas também como elemento que comunica que o folião está ativamente envolvido na 

folia e não deixa de ser “uma fantasia no ar”, para usar a expressão de Ingold, quando os 

materiais que a compões esvoaçam, brilham e fluem pelas ruas da cidade. No momento 

em que a fantasia é vestida e entra no cordão da brincadeira ela passa a ser uma coisa, 

como proposto por Ingold somando-se sua potencialidade de marcar a participação na 

folia por aquele que a veste. 

Quando o folião veste sua fantasia, ela passa a fazer existir animada também pelo 

próprio folião, como veículo que figura algo que o folião pretendente dar a ver sobre si, 

tanto no sentido de superposição a seu corpo uma vez que a fantasia é vestida, mas 

também permitindo fundir com sua aparência algo que revela de seu.  

Importante aqui frisar que a fantasia figura como algo da escolha daquele que a 

veste, seja este quem constrói ou a adquire pronta. E menos nas dinâmicas infrapessoais  

que vão na direção de que a fantasia revela o “verdadeiro eu” do brincante, mas nos 

atendo a que o brincante escolhe sua fantasia dentro da cosmologia do carnaval e assim 

dar a ver algo seu por ser ativo no processo de escolha da mesma.  



Experiência distinta da opção de participar de uma ala de fantasias de escola de 

samba que desfila na Avenida Marquês de Sapucaí, onde existe uma uniformidade entre 

as fantasias, muitas vezes todas idênticas dentro das alas para compor um desenho 

coletivo no desfile. No bloco, aquele que brinca o carnaval escolhe se fantasiar e qual 

sua fantasia num processo independente do todo que se formará no desfile do bloco, se 

este desfilar.  

Tim Ingold diz que as coisas vazam, sofrendo a ação da natureza e do todo ao 

redor. Na fantasia do carnaval de rua, em especial, este processo torna-se evidente. 

Acompanhar foliões fantasiados é perceber suas fantasias também se transformando 

continuamente desde o momento da concentração do bloco até o de desfile e a dispersão 

dos participantes.  

Evidenciam que sofrem a ação das intemperes se transformando num continuum 

como coisas que vazam. Assim, seu processo de construção permanece presente, sendo 

possível acompanhar neste processo sua permanente transformação (com sua 

deterioração ou não) como testemunho da vivência do brincante no carnaval. Sendo 

coisa a fantasia, e como o proposto por Ingold, viva revelando sua continuidade em 

transformar-se durante o processo ritual, expondo e reafirmando sua eficácia enquanto 

elemento ritual. Revela, ela própria, estar permanentemente aberta durante a brincadeira 

num fluxo que dura sua curta duração dentro do ritual do carnaval.  

A fantasia é mais do que o traje adequado para o carnaval, é parte do ritual. 

Lugar especial onde os foliões figuram algo sobre si, sobre o carnaval e sobre o 

momento presente. É comum encontrar fantasias de políticos, celebridades, notícias 

recentes dos jornais, num jogo que inclui um exercício de criatividade e que ao mesmo 

tempo parece reafirmar o próprio carnaval e a passagem do tempo. Como uma espécie 

de crônica da cidade, do país, do imaginário carioca, a fantasia é o lugar privilegiado de 

resgatar personagens que durante o ano estivem em destaque na política, nos esportes, 

nos filmes. 

Acompanhando o bloco Me Enterra na Quarta, bloco que tem um lugar no 

calendário na Quarta-feira de Cinzas, percebe-se que as fantasias e foliões chegam  à 

concentração de quarta-feira à tarde prontos para o brincar este dia especial para seus 

participantes, muitos deles músicos que trabalharam nos dias anteriores da folia e que 

ali terão seu momento de brincar o carnaval.  

No Me Enterra na Quarta todos estão brincando. Aqueles que tocam não 



recebem cachê, não há compromissos contratuais com a Prefeitura, o brincar surge 

exclusivamente como fonte que emana e erradia a festa que desfila pelas ruas. É um 

bloco que existe exclusivamente para a diversão de seus participantes, tanto aqueles 

tocam, quanto os que acompanham o cortejo.  

Muito provavelmente é resultado desse desejo de brincar seus longuíssimos 

desfiles com itinerário decididos coletivamente e durante o próprio desfile. Seus 

participantes carregam expressos em suas fantasias como processos esse desgaste. 

Depois de horas desfilando, tocando, cantando, dançando e brincando o carnaval as 

fantasias dos foliões, como coisas vivas que vazam, figuram o próprio transcorrer da 

festa, e como o próprio carnaval expressam e comeoram o passar do tempo. 

Observa-se também que a fantasia está presente na quarta e no sábado pos 

carnaval. No sábado durante a smana santa havia sido seu primeiro desfile fora do 

carnaval, mas como bloco de carnaval. E o número de pessoas fantasias é 

expressivamente menor do que durante o período do carnaval, porém a fantasia ainda 

assim se mantém como indumentária que dá suporte e constitui o brincar.  
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