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Resumo:
Esta Unidade Didática tem como
objetivo estudar como ocorriam as
festas da época do Brasil Colonial e o
fenômeno entre o sagrado e o profano
presente nas manifestações culturais
promovidas pela elite colonial. Com a
multiculturalidade étnica existente no
Brasil colônia, ocorreu o destaque dos
povos
indígenas,
do
negro
escravizado
e
dos
europeus
conquistadores, que contribuíram
para a formação cultural do Brasil. A
cultura tem um caráter conservador,
tendo na ordem religiosa sua maior
representante do Brasil Colônia, neste
período no Brasil, as festas também
exerciam o papel de socialização da
colonização. As festas do Brasil
Colonial eram relacionadas ao
calendário religioso católico, mas
também eram motivos para realização
de festas públicas para celebrar o
nascimento
de
um
príncipe,
casamentos reais ou aclamações de
um soberano.
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Apresentação
O presente trabalho apresenta à Produção Didático-Pedagógica,
referente aos estudos sobre as festas no Brasil Colônia com enfoque no
contexto sociocultural e religioso, definido no Projeto de Intervenção
Pedagógica com o título “As festas no Brasil Colonial: Dualidade entre o
Sagrado e o Profano”.
Esta Unidade Didática tem como objetivo central o estudo sobre as
festas da época do Brasil Colonial. Partindo desse pressuposto e, diante da
necessidade de um estudo voltado à história da cultura religiosa e histórica do
Brasil Colonial, entendeu-se a necessidade dessa pesquisa, onde este
conhecimento se aproximará com os conhecimentos sistematizados e os
conhecimentos do cotidiano popular de forma articulada com o passado no
presente da vida social no Brasil. O país construiu sua cultura, tornando-a
multicultural. Os povos indígenas que habitavam as terras antes da
colonização, a chegada dos povos europeus e o africano escravizado como
força de trabalho, contribuíram para a formação da nação brasileira,
caracterizando um país de diversidades étnico-racial.
O trabalho pedagógico será desenvolvido dentro da disciplina de
História, proporcionando aos alunos um estudo voltado ao conhecimento
histórico e cultural, tanto de festas religiosas quanto laicas, durante o período
colonial, uma vez que são necessários estudos da história do Brasil Colonial
sobre tradições, culturas, festas religiosas e festas profanas.
Pretende-se com esse estudo pesquisar e partilhar o conhecimento
dessa época, com os alunos dos 7ºs anos do Ensino Fundamental do Colégio
Estadual Marechal Costa e Silva – E.F.M., de Cidade Gaúcha – Paraná,
levando-os a compreender o valor que as pessoas mais simples davam para
suas vidas e, que a religiosidade, era mostrada de forma respeitável e, ao
mesmo tempo lúdica, principalmente pelos escravos.
Propõe-se um trabalho de modo contextualizado e fundamentado nas
manifestações culturais dos africanos que foram trazidos para o Brasil e
escravizados, e os costumes dos povos indígenas, que permanecem até os
dias atuais. Por meio de leituras de textos historiográficos, espera-se que os
alunos desenvolvam a percepção da época, das mudanças e o que

permaneceram até os dias de hoje, integrando-os e encaminhando-os aos
estudos, às reflexões e à aprendizagem.
Em conformidade com as Diretrizes Curriculares Estaduais da Educação
Básica (DCEs), esta Unidade Didática busca na história o início da construção
dos fenômenos, manifestações religiosas e das estruturas sociais, ou seja,
percorre o caminho de uma comunidade historicamente situada com seus
sujeitos históricos, que produziam linguagens que os levavam à compreensão
dos confrontos entre conceitos e valores na sociedade chamada Brasil Colônia
(SEED, 2008, p.74).
O trabalho será realizado por intermédio de leituras e estudos de textos
sobre o assunto, análise de imagens, discussões, debates, músicas, e outras
atividades que, no decorrer do projeto, poderão ser ampliados conforme a
necessidade.
Linda Salete Mondo Pacheco. Prof. PDE.

AS FESTAS NO BRASIL COLONIAL: DUALIDADE ENTRE O
SAGRADO E O PROFANO
Dança Africana

Indígena

Carnaval

Festa do Divino

Fonte: 1- Ilustrações: Cristiano Rosa

Você sabe definir o que é uma festa?
Quais as festas que você participa?
Você produz festa?
O que têm em suas festas?

O período colonial no Brasil data do ano de 1500 ao ano de 1822, nestes
trezentos e poucos anos a metrópole portuguesa exerceu um papel
importantíssimo na cultura da América portuguesa. As festas estiveram
presentes desde o princípio da formação histórica do Brasil. Nelas a mistura
das influência das três raças (o
negro, o índio e o branco),
consequentemente legitimando a
história brasileira que apresenta
sua característica multicultural.
Como comenta Diégues
Junior (1980), há um destaque
para os três grupos étnicos na
formação cultural brasileira, mas
além

dos

indígenas,

dos

Glossário
Festa 1. Reunião alegre para fim de
divertimento. 2. O conjunto de cerimônia
com que se celebra qualquer acontecimento;
solenidade,
comemoração.
3.
Dia
santificado; de descanso, de regozijo. 4.
Comemoração litúrgica, solenidade da
Igreja; romaria. 5. Regozijo, alegria, jubilo.
Novo Dicionário Aurélio, 1986.

portugueses e dos negros africanos no período colonial, temos a participação
de outros grupos como os franceses, os espanhóis, os holandeses e os judeus,
estabelecidos entre o Sul e o Nordeste do país que detinham forte influência na
constituição cultural.

Posteriormente se apresentam com uma “influência

cultural ponderável” ainda no Brasil colônia, os italianos, os alemães e os
ingleses ( DIÉGUES JUNIOR, p.45).
As festas difundidas no Brasil do período colonial eram trazidas pelo
colonizador, portanto, em sua maioria eram de cunho religioso. As tão
familiarizadas procissões realizadas pelos religiosos com a participação da
população, de acordo com Del Priore (1994, p. 13), propagavam não só como
ato devocional, mas também como ato festivo. Inicialmente, os eventos feitos
pelos religiosos eram um chamativo aos índios e para consolidação dos
colonos no território da colônia.

As festas também tinham caráter de não

permitir o paganismo dos nativos prevalecerem na terra colonizada.
Registram-se no período colonial festas de comemoração ao nascimento
de príncipes, aniversários e casamentos dos mesmos. Nestes eventos segundo
Del Priore (1994) ocorria:
O anúncio da festa revestia-se de características que enfatizavam o especial, o
peculiar, da data. Vestimentas luxuosas, instrumentos musicais e máscaras tinham
por objetivo sacudir a comunidade da modorra do seu cotidiano, por meio do
barulho dos tambores e do espetáculo visual da promessa de divertimento. [...]. A
ênfase na mistura de mascados ou personagens ricamente paramentados reforça a
idéia de que essas comissões procuravam atrair e seduzir o público, sempre
sublinhando o caráter institucional do evento.
DEL PRIORE, 1994, p. 30.

Vamos assistir a um vídeo que nos levará a compreender a
relação entre os três grupos étnicos na colonização do Brasil.

Assista com atenção
Aula 12 - História - Ens. Fundamental - Telecurso (duração de 12:22)
https://www.youtube.com/watch?v=Vcfv1JRjh_0

AGORA, RESPONDA:

1- Qual período da história do Brasil o vídeo retrata?
2- Quais os elementos étnicos que se apresentaram ao longo do vídeo?
3 – O vídeo faz referência a alguma festa? Quais?
4 – Como as pessoas entrevistadas se identificaram no que diz respeito
as suas origens? Isso teve alguma influencia na formação étnica do povo
brasileiro?
5 - O que é a Cultura de um povo? Cite exemplos apresentados no
vídeo.
6- Como os índios, os portugueses e os africanos contribuíram para a
formação cultural do povo brasileiro?

FESTA – FATO SOCIAL, HISTÓRICO E POLÍTICO
Para a historiadora Mary Del Priore e a socióloga Alice Itani, festas se
caracterizam como:
Expressão teatral de uma organização social, a festa é também fato político,
religioso ou simbólico. Os jogos, as danças e as músicas que a recheiam não só
significam descanso, prazeres e alegria durante sua realização; eles têm
simultaneamente importante função social: permitem às crianças, aos jovens, aos
espectadores e atores de festa introjetar valores e normas da vida coletiva,
partilhar sentimentos coletivos e conhecimentos comunitários.
DEL PRIORE, 1994, p.10.

Um fato social, histórico e político. Ela constitui o momento e o espaço da
celebração, da brincadeira, dos jogos, da música e da dança. Celebra a vida e a
criação do mundo. Constitui espaço de produção dos discursos e dos significados
e, por isso, também dessa criação na qual as comunidades partilham experiências
coletivas.
ITANI, 2003, p. 7-8.

Sendo o homem um ser social, a festa leva-o a interagir com o espaço e
com tempo. Itani (2003) ressalta que “há mais de dez mil anos” as festas como
“celebrações sagradas” constituídas de
ritos

e

oferendas

aos

deuses

são

promovidas pelos seres humanos. E a
função da festa é o de atribuir “ordem a
momentos de manifestação da natureza”
e também de registrar o tempo no
espaço, assinalando a passagem do ano
ou

as

mudanças

Inicialmente,

a

de

estações.

celebração dos

ritos sagrados era a forma de banir as
forças

contrárias

ao

seu

meio

de

sobrevivência, por exemplo, como uma
forma de combater o medo da fome

Glossário
Rito 1. As regras e cerimônias
que devem observar na prática de
uma religião. 2. Culto, seita;
religião. 3. Qualquer cerimônia de
caráter sacro ou simbólico que
segue preceitos estabelecidos:
ritos mágicos: ritos fúnebres. 4.
Sistema
de
organizações
maçônicas. 5. As normas rituais.
6. Conjunto de leis adjetivas
reguladoras do exercício duma
ação em juízo.
Novo Dicionário Aurélio, 1986.

(ITANI, 2003, p. 12-13).
Na interpretação de Itani (2003 p.13) a festa se apresenta como núcleo
da sociedade, o que possibilita as festas ocorrer em diferentes etapas e
camadas sociais. Desse modo, ela não se limita somente aos círculos
religiosos com seus ritos e celebrações, alcançam comemorações políticas,
acontecimentos

com

danças,

músicas,

brincadeiras, comidas e jogos. Assim, nas festas
ocorre o envolvimento de representações de
imagens materiais e mentais.
Segundo Itani (2003, p. 14), no ato da
sociedade as festas têm embutida no tempo e no
espaço, o profano e o sagrado em seu rito. Na
verdade, por meio do rito, se dá a produção e a
transformação das ações humanas.
Para Del Priore (1994 p.9), ao celebrar o
tempo de festa o homem proporciona tempos de
utopias, ou seja, vive as fantasias e a liberdade.

Glossário
Profano 1. Não pertencente à
religião. 2. Contrário ao respeito
devido a coisas sagradas. 3. Não
sagrado. 4. Secular, leigo. 5.
Estranho ou alheio a idéias ou
conhecimentos
sobre
determinados
assuntos.
6.
Pessoa ou coisa profana.
Utopia 1. País imaginário, criação
de Morus. 2. Descrição ou
representação de qualquer lugar
ou situações ideais onde vigorem
normas e/ou instituições políticas
altamente
aperfeiçoadas.
3.
Projeto
irrealizável;
quimera;
fantasia.
Novo Dicionário Aurélio, 1986.

Desde modo a festa acontece em um “território
lúdico” onde os indivíduos manifestam suas conquistas e desilusões, mesmo
sendo de diferentes grupos sociais.

AGORA, RESPONDA:

1- Após a definição de festa pela
historiadora Mary Del Priore e a socióloga
Alice Itani, você consegue identificar os ritos
existentes

em festas

Descreva-os:

de

seu cotidiano?

Glossário
Sagrado 1. Que se sagrou ou que
recebeu
a
consagração.
2.
Concernente às coisas divinas, à
religião, aos ritos ou ao culto; sacro,
santo. 3. Inviolável, puríssimo,
santo, sacrossanto: sagrado amor.
4.
Profundamente
respeitável,
venerável, santo. 5. Que não deve
ser tocado, violado: os sagrados
direitos do homem. 6. A que não se
pode faltar; que não se pode deixar
de cumprir: dever sagrado.
Novo Dicionário Aurélio, 1986.

2- As festas do seu contexto social são profanas ou inteiramente
sagradas? Comente sua resposta.

Algumas Festas Celebradas no Território Brasileiro
A colonização do Brasil ocorreu no período das Grandes Navegações. A
história do país está ligada a metrópole portuguesa, da qual herdou muitos
costumes e ritos religiosos. Quando Pedro Álvares Cabral chegou à costa
brasileira, com o “calendário litúrgico nas mãos”, foi nomeando todos os
acidentes geográficos do litoral com nomes de santos e celebrando aqui as
primeiras missas.

No quarto dia depois da “descoberta”, no domingo 26 de abril. Dom Henrique
Soares de Coimbra celebrou a primeira missa em território brasileiro. Cabral
participou da cerimônia carregando consigo a bandeira de Cristo. [...]. E no dia 1º
de maio, sexta-feira, para comemorar a paixão de Cristo, frei Henrique celebrou a
segunda missa, precedida de uma procissão, tendo à frente os estandartes da
Ordem de Cristo. Participaram da cerimônia mais de mil portugueses e cerca de
150 nativos.
CESAR, 2000, p. 20.

No ato da celebração das missas em território brasileiro, os rituais do
cristianismo luso passaram a integrar o cotidiano brasileiro como ressalta
Roberto da Matta (1997 p.48), e passa de algo natural para transformar em
algo social. Nesse contexto de influência do catolicismo luso é que Mary Del
Priore declara que as relações culturais e religiosas perpetuavam a figura do rei
e da religião, constituindo uma força nas alianças dos colonizadores.
Ao comentar sobre festas realizadas na cidade do Rio de Janeiro no
início do século XIX, Marta Abreu (1999) menciona festas celebradas do
período colonial:

[...] as procissões do padroeiro São Sebastião, Cinzas, Semana Santa (Passos,
Endoenças, Enterro) e Corpo de Deus; as festas em homenagem a Nossa Senhora
da Conceição, Santo Antônio, São João, aos Santos Reis, a Santana e a maior
delas, celebrando o Divino Espírito Santo. Devemos levar em conta também a
persistência de inúmeras comemorações de outros santos protetores, com suas
procissões de menor extensão e pompa, além das celebrações exclusivamente
negras, como as coroações dos reis do Congo, realizadas pela Igreja Nossa
Senhora do Rosário, e os cucumbis, as danças coreográficas que acompanhavam
os funerais dos filhos dos reis africanos aqui falecidos.
ABREU, 1999, p. 35-36.

AGORA, RESPONDA:
1- Analise a imagem abaixo. Nela está representada a primeira missa
realizada pelos jesuítas no Brasil Colônia. De acordo com Tinhorão
(2000 p.13), esta foi a “primeira reunião pública festiva”. Comente os
rituais e os símbolos que você pode identificar na figura.

Figura2: Pintura de Victor
Meirelles representando a 1ª
missa do Brasil

Fonte: http://www.infoescola.com/historia/a-primeira-missa-no-brasil/

FESTA DO DIVINO

A festa do Divino constitui uma festa
antiga e popular, onde fazem homenagens ao
“Divino Espírito Santo na festa de Pentecostes
do calendário católico”. Ela acontece
cinqüenta dias após a Páscoa. A festa se
baseia nos registros bíblicos da descida do
Espírito Santo sobre os apóstolos, ato que se
tem como fato responsável pelo nascimento
da Igreja católica. Visto como fonte de
Fonte: 3 - Ilustração: Cristiano
Rosa
sabedoria e de amor. (ABREU, 1999, p. 3334).
Segundo Abreu (1999 p.38), havia homenagens ao Divino Espírito Santo
na festa de pentecostes, e depois passou a se ter uma festa própria ao Divino
já no início da colonização do Brasil. Festa esta que, em Portugal era celebrada
pelos nobres, onde realizavam distribuição de “comidas e esmolas aos pobres”.
A fama da festa se dava pela atribuição de inúmeros milagres, principalmente a
cura de enfermidades, também falavam dos castigos aos que zombavam dos
festejos ao Espírito do Santo.
Aqui no Brasil, desde o início da colonização a festa ocorria com muito
glamour em várias cidades do país. E, de acordo com Abreu (1999) durante o
império a festa continuou a ser celebrada:

Dos primeiros tempos, a festa do Divino, na então capital de uma verdadeira corte
imperial, guardava os principais símbolos rituais da festa portuguesa e européia: as
folias, a coroação de um imperador e o império; as comemorações profanas junto
com os atos religiosos, a fartura dos alimentos vendidos ou leiloados na festa e
uma preocupação genérica com os pobres da cidade (não só os filiados à
irmandade).
ABREU, 1999, p. 41.

Ainda sobre a festa do Divino na capital imperial do Brasil, Abreu (1999),
descreve as folias como elemento da preparação para a festa:

Os preparativos para as festas do Espírito Santo iniciavam-se com grande
antecedência, indicando que chegara o “tempo do Divino”. No sábado de Aleluia,
véspera do domingo de Páscoa, era erguido o mastro simbólico, com a pomba no
topo, que serviria de “pau-de-sebo” posteriormente, nas brincadeiras da festa.
Conta Vieira Fazenda que, a partir daquela época, saíam das Igrejas de MataPorcos, Santana, Santa Rita e Lapa do Desterro as famosas folias, recolhendo
donativos e anunciando as festas. Percorriam a cidade, com a bandeira do Divino
e o imperador em destaque, distribuindo muito alegria, de acordo com as
impressões de Walsh, um reverendo inglês que aqui esteve entre 1828 e 1829.
ABREU, 1999, p. 47.

Segundo Abreu (1999 p.47), o romancista Manoel de Almeida em uma
de suas obras descreve um cortejo da festa no início século XIX, falando dos
meninos e rapazes foliões, os quais tocavam pandeiro, machete (algo
semelhante a viola ou cavaquinho) e tambor – já em outras referências são
mencionados outros instrumentos, tais como chocalhos, reco-recos, ferrinhos e
pratos – caminhando, pulando e dançando formavam um quadrado onde ficava
em destaque o que chamavam de imperador do Divino.
Abreu observa que acompanhando o grupo, além dos desocupados,
estava presente a música dos barbeiros,
geralmente de autoria de escravos negros. A
Glossário
população ao ouvir a musica dirigia às janelas de
Irmandade. 1. Parentesco
suas casas para ver a folia, “que entrava pelas
entre irmãos. 2. Associação
casas, cantando e dançando”, enquanto cantavam
de caráter religioso; confraria.
3.
União
ou
intimidade
um grupo pedia a esmola.
fraternal, confraternidade.
Diferentes donativos eram doados. O hábito
Novo Dicionário Aurélio,
de pedirem as esmolas esteve presente desde a
1986.
época colonial, com a finalidade de reunir recursos
para as festas das irmandades ou para
financiamento de benefícios aos irmãos carentes.

Assistam aos vídeos indicados abaixo:

Assista com atenção
Festa do Divino de Paraty (duração de 17:50)
https://www.youtube.com/watch?v=j4zb2SylGGk
Propaganda da Festa do Divino de 2013 em Alcântara/Maranhão (duração de
1:03)
https://www.youtube.com/watch?v=5FkPrgr3tMo
Cortejo festa do divino Bom Jesus da Lapa (duração de 5:16)
https://www.youtube.com/watch?v=8S_FuyCei8U
Paraty: do sagrado ao profano (duração 15:49)
https://www.youtube.com/watch?v=GJSiKBi8tSo

a) O que há em comum entre os quatro vídeos assistidos?
b) Você já tinha conhecimento sobre está festa? A festa do Divino Espírito
Santo ocorre somente em uma localidade do país? Comente sua resposta.
c) Que elementos presentes no vídeo, você identificou como símbolo
importante na festa?
d) Qual dos vídeos lhe chamou mais atenção? Por quê?

Vamos recriar a festa do Divino na sala de aula. Organize seu
grupo e faça a festa!

FESTA DA PÁSCOA

Fonte: 4 - Ilustração:

Segundo Itani (2003), a Páscoa tem sua origem nas
comemorações das festas da Primavera, sendo uma das festas
mais comemoradas no início da Idade Média. Sua celebração tem
a duração de uma semana e ocorre desde o século II.

Cristiano Rosa

Foi apropriada pelos cristãos para celebrar a ressurreição de Cristo, no primeiro
domingo depois da Lua cheia do equinócio da Primavera. A datação de
comemoração da Páscoa Cristã aparece no ano de 325, no Primeiro Concílio de
Nicéia, como uma data móvel, podendo ocorrer entre 22 de março e 25 de abril, de
acordo com o calendário gregoriano. A comemoração da Páscoa é o evento
decisivo que estabelece o calendário gregoriano, com o qual a Europa cristã afirma
seu domínio do tempo sobre outras culturas.
ITANI, 2003, p. 53.

O ovo é tido como um símbolo da festa da Páscoa, representando a vida
e a eternidade. Segundo Itani (2003 p.55), o ato de oferecer ovos pintados no
Brasil, é um costume herdado dos europeus, especificamente dos alemães e
italianos. E a troca de ovo de chocolate entre as pessoas é algo recente, e não
ocorre em toda parte do mundo. O chocolate confeccionado com cacau surgiu
entre as civilizações da América Central, há 1.500 anos a. C.. Após a Segunda
Guerra Mundial, se iniciou o costume de presentear com barra de chocolate.
Costume este, vindo da sociedade européia.

AGORA, RESPONDA:

1- Você e sua família comemoram a Páscoa? Descreva como comemoram e
realizam a festa da Páscoa.

Vamos fazer uma campanha de arrecadação de casquinha de ovos,
para uma atividade de pintura e depois recheá-las com amendoim
torrado?

FESTAS JUNINAS

Fonte: 5- Ilustração: Cristiano Rosa

A origem das festas juninas é a Festa do Sol, realizadas no solstício de
Verão, no Hemisfério Norte. Tem como principal símbolo o fogo. Em várias
partes do mundo o sol recebe atribuição de sagrado. Segundo Itani (2003):

As festas pagãs do solstício de Verão foram apropriadas pela Igreja católica e
deslocadas para as datas de comemoração de Santo Antonio, São João Batista e
São Pedro. No entanto, observa-se que essas festas santificadas foram recriadas
como comemoração das colheitas.
ITANI, 2003, p. 69.

Itani (2003) declara que nos países do hemisfério sul se tem a influência
dos costumes religiosos portugueses e a elas somam outras mudanças.
Mesmo sendo de cunho sagrado, as festas são denominadas juninas e
ocorrem no Inverno, nos dias de menor intensidade de luz no ano (dia curto).
No caso brasileiro, as festas ocorrem no final da colheita, nelas então
inseridos elementos da cultura local. Mantendo alguns traços originais dos
bailes das festas de verão, como as quadrilhas. As festas juninas são

celebradas por todo o país e comemoradas até pelos não-cristãos. Itani (2003)
ressalta:
O sagrado e o religioso vão de par com o alegórico. Nos folguedos estão as
brincadeiras do casamento, os fogos de artifício, os balões e o pau-de-sebo, que
consiste em subir em uma árvore em que foi passada uma substância
escorregadia. Também estão presentes as crenças sobre a fogueira e o pular a
fogueira.
ITANI, 2003, p. 69.

Ouça com atenção o Programa Memória da Rádio Bandeirante
dedicado às Festas Juninas no Brasil. (duração de 51:25)
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=18
240.

AGORA, RESPONDA:

1- Após ouvir o programa radiofônico, a festa continua tendo o mesmo
significado para você? Justifique sua resposta.
2- Quais as informações novas sobre a festa junina no Brasil você adquiriu
após ouvir este programa radiofônico?
3 - As festas juninas espalhadas no Brasil ocorrem todas na mesma data e na
mesma época? Comente.

Enriqueça seu conhecimento assistindo os vídeos abaixo:

Assista com atenção
Globo Repórter – Santos Festeiros do Brasil – Festas Juninas
do Norte – Parte 1 (duração de 8:15)
https://www.youtube.com/watch?v=HR427Iywem4
História das Festas Juninas no Brasil e ensaio da Festa Junina
(duração de 6:33)
https://www.youtube.com/watch?v=kmARpm2WlWM
Festa Juninas no Nordeste (duração 2:59)
https://www.youtube.com/watch?v=5WKb9IBRGKU

AGORA, RESPONDA:

1- É possível identificar no vídeo o teor religioso existente nestas festas? Quais
os aspectos destas festas que indicam o sagrado e o profano?
2- As informações ouvidas no programa radiofônico e nos vídeos assistidos
têm alguma coisa em comum?

Em grupo, proponha no papel uma festa junina, com
figurino e cardápio típico. A proposta escolhida pelos grupos
será realizada em sala de aula.

FESTA DO CARNAVAL

Fonte: 6- Ilustração: Cristiano Rosa

O carnaval no Brasil, segundo DaMatta (1997), é a festa que o indivíduo
tem o momento para extravasar conjunto de gestos, atitudes e relações de
tudo que vivencia no seu cotidiano. O rito no carnaval ganha asas no plano
social e se inventa, onde se expõe os valores, a ideologia e a cultura do povo.
“No carnaval, deixamos de lado nossa sociedade hierarquizada e repressiva, e
ensaiamos viver com mais liberdade e individualidade” ( DAMATTA, 1997,
p.40).
São três dias do ano (domingo, segunda e terça-feira que antecedem
imediatamente a Quaresma), destinados ao festejo. Em regra, é onde pobres
tem a permissão de “viver” no papel dos ricos. Onde os mitos e ritos se juntam
em dramatização da realidade social, das maravilhas e contradições do
cotidiano da nação.
Para DaMatta (1997 p.53), o carnaval constitui o Dia da Pátria em
rituais nacionais, os quais mobilizam a população das cidades e são os rituais
de maior duração no país, somente comparáveis com a Semana Santa. O
triângulo festivo tem seu grupo ou categoria social garantido, que comporta o
povo, o Estado e passa pela Igreja. E o carnaval se diferencia das demais
festas no que se refere à temporalidade.
O carnaval se situa numa escala cronológica cíclica, que independe de datas
fixas. O tempo do carnaval é marcado pelo relacionamento entre Deus e os
homens, tendo, por isso mesmo, um sentido universalista e transcendente. Assim,
o começo do carnaval é pensar em termos de categorias abrangentes como o
pecado, a morte, a salvação, mortificação da carne, o sexo e o seu abuso ou
continência. Exatamente por ser definido como um tempo de licença e abuso, o
carnaval conduz de modo aberto á focalização de valores que não somente
brasileiros, mas cristãos. A cronologia do carnaval é, assim, uma cronologia
cósmica, diretamente relacionada à divindade e ações que levam à conjunção ou
disjunção com os deuses.
DAMATTA, 1997, p. 54-55

A festa carnavalesca criava um conjunto de personagens diversos. Os
costumes permitiam a criação de um mundo de mediação, “encontro e
compensação moral”, que de acordo com DaMatta (1997 p.60), é suspenso
temporariamente as fronteiras dos grupos e categorias de pessoas. Não
havendo hierarquia, mas sim, uma trégua das regras sociais do “mundo da
plausibilidade: o universo do cotidiano”, surgindo um campo social cosmopolita
e universal.
O desfile do carnaval constitui uma das características do “carnaval de
rua”. É o oposto do carnaval fechado que aconteciam nos clubes. O caseiro,
anterior a 1840, os bailes aconteciam nas casas sem muita organização. O
carnaval era uma festa familiar e de bairro, tendo uma aproximação do famoso
entrudo original de Portugal. O carnaval de rua é um encontro aberto, nos
clubes torna-se algo privado.
No Brasil, é no Rio de Janeiro que acontece o mais famoso dos
carnavais do país, com as grandes escolas de samba, dividida em três grupos
de classificação. O primeiro grupo tem seus desfiles transmitidos em rede
nacional. Todo ano por meio das notas recebidas, há escola que sobe e outra
que cai de categoria. Além das escolas de samba, os blocos carnavalescos
também fazem parte da festa do carnaval por todo país.

Vamos conhecer mais sobre a festa do carnaval, assistindo o
video abaixo:

Assista com atenção
Carnaval e suas histórias e origem (duração de 35:31)
https://www.youtube.com/watch?v=8cFc18hCmug

1- Você participa da festa do carnaval? De que forma?
2- Usando sua criatividade, confeccione uma fantasia de carnaval, adornada
com uma máscara.

3- Em grupo, pesquise sobre as marchinhas de carnaval.

Agora é a vez de o seu grupo compor uma marchinha de
carnaval inédita e apresentar para os seus colegas.
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