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Resumo: A temática que identifica este artigo é parte dos estudos reflexões sobre rituais, símbolos, 

estética e construção de identidade e alteridade nas manifestações da cultura popular brasileira. A 

perspectiva teórica-metodológica adotada está inserida nas áreas de artes, antropologia, ciências sociais e 

cultura. O presente artigo tem, portanto, como objetivo, propor uma leitura acerca da narrativa ritual do 

Carnaval e investigar como o uso de fantasias denuncia relações e ações que identificam determinados 

grupos sociais, bem como desloca os indivíduos de sua vida social rotineira. Cabe ressaltar que o 

Carnaval Carioca, objeto deste estudo, se apresenta em duas vertentes, uma ligada ao Carnaval de rua e 

outra ligada ao espetáculo das escolas de samba. Servindo assim, os dois campos como observação das 

questões apontadas, a fim de averiguar as possíveis diferenças que possam vir a existir. Esse artigo, desta 

forma, desenvolveu uma metodologia qualitativa, estudo de campo e análise bibliográfica, propondo-se 

um breve exame dessas questões, usando como base os textos e estudos sobre carnaval e ritual de Maria 

Laura Viveiros de Castro Cavalcanti (2002, 2006, 2010, 2011) e do Antropólogo Roberto Da Matta 

(1997), bem como o estudo sobre identidade de Denis Cuche (1999). 
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Introdução 

A temática que identifica este artigo é parte dos estudos e reflexões sobre rituais, 

símbolos, performance, drama, estética e construção de identidade e alteridade nas 

manifestações da cultura popular. O objetivo deste, é propor uma leitura acerca da 

narrativa ritual do Carnaval e investigar como o uso de fantasias, além de deslocar os 

indivíduos de suas vidas rotineiras, define a identidade e alteridade dos grupos sociais. 

Por tanto, a perspectiva teórica-metodológica adotada compreende as áreas de artes, 

ciências sociais, antropologia e cultura.  

O Carnaval, mais que uma festa, é uma data, originalmente, ligada ao catolicismo. 

São os três ou quatro dias de rituais fundados nos princípios do exagero, da inversão 

social, do deboche e quebra do compromisso com a sociedade, que antecedem a Quarta-

feira de Cinzas, inicio do período da Quaresma. Período este, determinado pela Igreja 

Católica para que os fiéis deixem a vida mundana para de se dedicarem às questões 

espirituais (FERREIRA, 2005). 

Pensando o Carnaval como uma manifestação ritualística criada pelo povo para 

driblar as regras religiosas e também sociais, proponho neste trabalho, um breve exame 

dos estudos de Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti e Roberto DaMatta sobre 

como o Carnaval ritualiza relações de valores culturais e sociais, e articulá-los com a 
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questão do uso de fantasias como meio de inversão de papéis sociais bem como a noção 

de pertencimento identitário em determinados grupos, apontado em Dennis Cuche.  

Para realizar este estudo, durante o Carnaval de 2013, observei e teci contato com 

grupos que trajavam fantasia do carnaval de rua carioca e outros de escolas de samba do 

grupo especial no momento em que esperavam pela hora do desfile. 

Esta pesquisa, desta forma, desenvolveu uma metodologia qualitativa mediante 

análise bibliográfica e estudo de campo (OLIVEIRA, 1998). Além do aporte teórico dos 

textos de Cavalcanti, Da Matta e Cuche, foram utilizados Felipe Ferreira (2005) e 

Margot Berthold (2004). 

Este artigo pretende ainda, contribui para a área de estudos sobre carnaval, 

produção cultural, antropologia, bem como para os estudos sobre processos de 

construções de identidades encontrados nas manifestações da cultura popular.  

Referencial teórico 

Diversos são os estudos que teorizam sobre o conceito de ritual e de drama. Maria 

Laura Viveiros de Castro Cavalcanti e Roberto Da Matta são autores que reúnem ambos 

os conceitos nos apresentando o ritual como o momento no qual os indivíduos se 

deslocam de suas perspectivas comuns e da vida social rotineira e experimentam, de 

forma consciente, momentos de dramatização e performance que denunciam e 

democratizam as relações sociais numa sociedade, por vezes, hierárquica 

(CAVALCANTI, 2002, p.46).  

De acordo com o conceito sobre ritual, Cavalcanti aponta o Carnaval, como uma 

festa de contrastes que ritualiza essas relações sociais, onde os excessos são cometidos e 

as ações extraordinárias dos indivíduos são reveladas. Afirma a autora: 

A natureza do carnaval remete a um problema de contrastes, pois o 

carnaval contrasta não só com o cotidiano, mas também com o 

período da Quaresma, que imediatamente o sucede. Os excessos 

carnavalescos ganham assim sentido cosmológico mais amplo quando 

contrapostos ao período restritivo da Quaresma, e assim se ilumina 

também a oposição complementar entre a transcendência da alma e a 

afirmação do aqui e agora, do corpo e da carne celebrados pelo 

carnaval. (CAVALCANTI, 2011, p.4). 

DaMatta afirma que a brincadeira, ou seja o comportamento liberto, suspende 

temporariamente as “regras de uma hierarquização opressora”. Neste caso, as ações 

extraordinárias são ações espontâneas, aquelas que não são comumente esperadas por 

não fazerem parte do cotidiano. Para o autor “as festas, então, são momentos 

extraordinários marcados pela alegria e por valores considerados altamente positivos. A 

rotina da vida diária é que é vista como negativa...” (DAMATTA, 1997, p.49). 

Seguindo nessa perspectiva, as fantasias de carnaval se apresentam como uma 

ferramenta que proporciona tal mudança na vida de um indivíduo ou grupo social. 

Durante o período do Carnaval, o individuo reescreve sua própria história e esse rito “dá 

asas ao plano social e inventa, talvez, nossa mais profunda realidade” (DaMatta apud 

CAVALCANTI, 2002, p.46). 

A necessidade de se transformar numa outra pessoa é algo inerente à expressão 

humana (BERTHOLD, 2004, p. 03), desde que se tem noticias do surgimento do 
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homem, quando este, se percebe envolto em eventos até então, inexplicáveis, em 

misticismos e ritos religiosos. “O uso de máscaras e disfarces era comum nas 

celebrações da Antiguidade e representava uma forma de contato com o elemento 

divino” (FERREIRA, 2004, p. 19). Em toda a história da humanidade, percebemos 

diferentes rituais de transposição da realidade, seja em bailes de máscaras, seja em 

rituais religiosos, seja no teatro. 

No Carnaval brasileiro, as fantasias e máscaras usadas pelos foliões celebram, não 

mais este elemento divino, mas a liberdade do corpo, das ações e inversões de papéis 

sociais.  

Corpo que toma para si as tênues fronteiras entre liberdade, 

liberalidade e libertinagem desembocando na sugestão insinuante de 

pecado, na certeza da morte sempre reafirmada na quarta-feira de 

cinzas. Um corpo que gostaria de ser só corpo sem transcendência 

alguma. (CAVALCANTI, 2002, p.59). 

A fantasia revela então, outra face do indivíduo: 

 

[...] fantasia carnavalesca, revela muito mais do que oculta, já que uma 

fantasia, representando um desejo escondido, faz uma síntese entre o 

fantasiado, os papéis que representa e os que gostariam de representar. 

(DAMATTA, 1997, p.61) 

 

As fantasias promovem também, o encontro e confronto dos diferentes grupos 

sociais através da brincadeira citada por DaMatta: 

[...] fantasias carnavalescas criam um campo social de encontro, de 

mediação e de polissemia social, pois, não obstantes as diferenças e 

incompatibilidades desses papéis representados graficamente pelas 

vestes, todos estão aqui para ‘brincar’. E brincar significa literalmente 

‘colocar brincos’, isto é, unir-se, suspender as fronteiras que 

individualizam e compartimentalizam grupos, categorias e pessoas. 

(DAMATTA, 1997, p.63). 

 

No carnaval carioca de rua é comum encontrarmos homens fantasiados de mulher, 

símbolo mais frequente da inversão de papéis, presente há muito tempo no carnaval de 

rua carioca como afirma Ferreira (2004, p. 118): 

Homens fantasiados de mulher eram bastante comuns nos bailes 

carnavalescos do século XIX. Tais fantasias geralmente enfatizavam o 

ridículo da situação através da oposição entre as roupas femininas e 

barbas ou bigodes masculinos. 

 

O ato de se fantasiar para o Carnaval, mais do que um ritual de excessos é 

também um meio no qual os grupos se reúnem e se identificam socialmente. É possível 

encontrarmos grupos organizados com mesma temática de fantasia. No subúrbio carioca 
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e na zona rural da cidade, a fantasia de grupo mais comum é a do Clóvis
1
, palhaço 

mascarado que se caracteriza por andar sempre em grupos de homens, geralmente 

provocando disputas com outros grupos ou batendo com uma bola
2
 cheia de ar no chão 

para assustar os transeuntes, por isso também são conhecidos como “bate-bola”. 

Essa disputa vai desde as fantasias mais bonitas, a quantidade de integrantes do 

grupo ou a evolução performática. Está quantidade de participantes nas “turmas de bate-

bola”, como são popularmente conhecidas, é uma característica recente na história desta 

fantasia e que reflete na ideia identidade de grupo. Podem representar um bairro, uma 

rua ou grupo de rapazes de uma mesma identificação, “que pode funcionar como 

afirmação ou como imposição de uma identidade” (CUCHE, 1999, p.183).  

Segundo Carneiro (2007, p. 14), os grupos de Clóvis “incorporam identidades 

culturais coletivas”:  

Sair fantasiado de Clóvis, pertencer a uma turma, representa muito 

mais do que simples diversão e brincadeira. (...) Trata-se, portanto, de 

um fenômeno em que estão entrelaçados muitos ângulos e aspectos da 

realidade cujos sentidos importam apreender. 

  

Para DaMatta, o ritual popular do carnaval é um rito cuja “a ênfase é no 

encontro e no cerne da sociedade em sua vertente criativa fundamental que sempre 

se representa pelo que se chama de popular”. (DAMATTA, 1997, p 61) 

Nas escolas de samba, a relação com o ato de se transformar através da 

fantasia não é diferente, apenas os caminhos para esse ato os diferem. Nesse espaço, 

os foliões não montam ou criam suas fantasias, mas as compram em grupos, ou seja, 

é possível encontramos grupos de amigos que desfilam numa mesma ala. Cavalcanti 

afirma que isso não os difere na brincadeira, mas está relacionado diretamente com 

quem vê, ou seja, a brincadeira é de mão dupla, divertimento para quem vê e para 

quem é visto: 

Do ponto de vista do brincante, integrante da narrativa, cantar e 

dançar fantasiado numa ala é também ser visto e admirado, e isso é 

parte da brincadeira. Do ponto de vista do espectador, aquele para 

quem o enredo é ‘contado’, ver e admirar são atividades que 

acompanham o cantar e dançar (CAVALCANTI, 2002, p.50). 

 

Nesse espaço das escolas de samba, as alas de pessoas fantasiadas também 

caracterizam uma divisão social e uma identidade de grupo. Algumas são apenas para 

moradores da comunidade da escola, outras são comerciais, vendidas para grupos de 

turistas ou de pessoas comuns de outras localidades.  

No Carnaval, tanto de rua quanto das agremiações de samba, os conflitos parecem 

amenos por confrontar as diferentes identidades sociais e culturais num mesmo espaço. 

Nas ruas, essas identidades se confundem. Nas escolas de samba, as diferenças sociais 

aparecem na divisão de alas ou das fantasias especiais. Mas, tanto na rua quanto na 

passarela do samba as diferenças parecem “fantasiadas”, pois “há lugares para todos os 

                                                           
1
 Segundo Frade, Clóvis seria uma corruptela de clown, palhaço em alemão. O Figurino seria por 

influência dos militares alemães vindos para o bairro de Santa Cruz, na Zona rural da cidade do Rio de 

Janeiro, por ocasião da construção do hangar de zepelim. 
2
 Antigamente as bolas eram confeccionadas com bexigas de boi ou porco secadas, inflamadas e presas 

em um bastão de madeira. Atualmente são industriais, feitas de plástico. 
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seres, tipos, personagens, categorias e grupos: para todos os valores.” (DAMATTA, 

1997, p.63). 

Segundo Cavalcanti (2011), o carnaval “... não resolve conflitos e desigualdades 

sociais, mas expressa uma face das coletividades que se superpõe a essas diferenças”.  

Metodologia 

Com base nas discussões teóricas levantadas e pontuadas neste artigo, procurei 

realizar uma pesquisa de observação participante em dois campos distintos durante o 

Carnaval Carioca de 2013. Na concentração da Escola de Samba do grupo especial 

Portela
3
, no desfile de Domingo, onde pude conversar e fotografar pessoas fantasiadas 

que aguardavam a hora do desfile, e no Carnaval de rua em Pilares
4
, bairro da zona 

Norte da cidade, onde fotografei e conversei com um grupo de Clóvis. 

Ao me aproximar dos grupos, me identifiquei e falei sobre a pesquisa. Foram 

utilizadas como instrumento para a entrevista semi-estruturada, algumas questões 

previamente formuladas, tais como:  

 Para o grupo da escola de samba 

1. Já haviam saído em alguma escola de samba?  

2. Estão em grupo? De quantos? 

3. Quais as características do grupo? Amigos, família, colegas de trabalho, 

turistas. 

4. De qual bairro, cidade, estado? 

 Para o grupo de Clóvis 

1. Quantos carnavais já saíram fantasiados de Clóvis? 

2. Já haviam usado outras fantasias? 

3. Quantos integrantes existem no grupo? 

4. Quais as características do grupo? Amigos, família, colegas trabalho, de 

escola? 

5. Moram no Bairro? 

A partir das respostas das questões, foi elaborado o item que tem como objetivo 

relacionar os resultados da pesquisa de campo com as referências já comentadas. 

A rua e a avenida do samba 

É muito comum no carnaval carioca as pessoas se deslocarem até a Avenida 

Presidente Vargas, no Centro da cidade, para visualizar as alegorias das escolas de 

samba do grupo especial antes do desfile na Sapucaí. Muitos, inclusive, ficam 

aguardando até de madrugada para ver e fotografar também, as fantasias das escolas. 

                                                           
3
 Escola de samba fundada em 1923 no bairro Oswaldo Cruz, vizinho a Madureira, na Zona Norte do Rio 

de Janeiro. È uma das escolas mais tradicionais e antigas no carnaval carioca. 
4
 Pilares é um dos bairros percorridos pela Av. Dom Hélder Câmara, vizinho a Madureira, 

com uma população de classe baixa e média. Era caminho para os antigos engenhos localizados nas 

proximidades. Conta ainda com a comunidade do morro do Urubú.  
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As alas começam a se formar horas antes do desfile. Os grupos de brincantes já 

chegam com metade da fantasia montada e, enquanto aguardam já divididos em alas, 

uns ajudam os outros a concluírem a montagem. Algumas pessoas saem de casa com a 

parte de baixo da fantasia e o calçado por não haver lugar para a troca de roupa ou para 

guardar a mesma. 

O enredo da Portela desse ano de 2013 contava a história do bairro de Madureira, 

onde funciona a quadra da escola, incluindo os costumes, o comércio e, entre outros 

assuntos, o carnaval de rua do bairro. Portanto, foi possível registrar fantasias típicas do 

carnaval de rua do subúrbio carioca, mesmo que em outro contexto de apresentação e, 

por isso, eram fantasias de extrema pompa. 

Em uma das alas, homens fantasiados de mulher com fantasias luxuosas, porém 

caricatas e representativas do século XIX, tal qual descrita por Ferreira e não como as 

atuais fantasias de mulheres usadas por homens comumente vista nas ruas. 

De longe, foi observado um pequeno grupo desta ala, que terminava de compor 

sua fantasia.  

O grupo era de cinco rapazes entre 25 a 30 anos e não pertencia a comunidade da 

escola, portanto, compraram suas fantasias. Era a segunda vez que saiam na mesma 

escola e sempre o mesmo grupo de amigos. Eram amigos desde a adolescência e 

moradores da Zona sul da cidade. Normalmente saem também em blocos de rua, mas 

apenas com adereços ou outras fantasias improvisadas.  

Quando escolheram qual fantasia iam comprar, optaram pela mais divertida e 

caricata, segundo seus critérios. Para eles, era o investimento que faziam no carnaval.  

Ao terminar a conversa, a observação continuou de longe, quando foi notado que, 

ao completarem suas fantasias, a atitude do grupo mudou. Passaram a agir como 

“mulheres”, abanando seus leques, paquerando os outros homens que, eventualmente, 

passavam.  

Observei que alguns grupos eram de famílias, geralmente pais e filhos, com 

integrantes de idades diferentes, mas não os abordei para a entrevista.  

Na segunda-feira de carnaval, a pesquisa de campo se voltou para o bairro de 

Pilares, que ficou muitos anos, por conta da violência, sem abrigar a festa de rua. 

Foram observados pequenos grupos de Clóvis. Um deles, composto por dez 

adolescentes. Conversei com esse grupo enquanto eles aguardavam parte dos 

integrantes que ainda faltavam chegar. 

No grupo, o integrante mais novo tinha 10 anos e o mais velho 17anos, moradores 

de uma mesma rua no bairro e Pilares. Era a segunda vez que saiam fantasiados de 

Clóvis, mas já se configuravam como um grupo, pois representavam uma rua do bairro. 

As mães não gostavam que saíssem fantasiados de Clóvis por outros bairros com medo 

de briga, mas os mais velhos se arriscavam, de vez em quando. A graça para eles, era a 

disputa entre os meninos de outras ruas, por serem “velhos” conhecidos da escola ou de 

outros grupos. 

Segundo a mãe do mais novo, que estava presente, o medo era por não saber 

quem se escondia por traz da máscara. Esse grupo de jovens Clóvis gostava de mostrar 

o rosto para que outros colegas soubessem que eles pertenciam a um grupo de Clóvis. 
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A confecção de uma fantasia de Clóvis pode variar entre R$600 a R$1.000,00. 

Quanto maior a disputa entre os grupos, maior o investimento. Cada ano, uma fantasia 

nova, seguindo temas diferentes para a confecção das capas. 

Esse grupo observado e entrevistado, não estava com fantasias novas. Eram 

Clóvis doados pelos irmãos mais velhos ou por amigos, que investiam na brincadeira. 

Fantasiados de Clóvis, o grupo disse se sentir imbatível. Sonhava com o dia em 

que pudesse ter dinheiro suficiente para confeccionar fantasias novas, cheias de 

símbolos representantes de sua identidade social. 

O autor Simon aponta que  

 

a identidade é sempre uma concessão, uma negociação entre uma 

“auto-identidade” definida por si mesmo e uma “hetero-identidade” ou 

“exo-identidade” definida pelos outros (CUCHE, 1999, p. 40).  

 

Aqui, procurou-se observar como os próprios se percebem, ou seja, a ideia de 

pertencimento identitário dentro de sua coletividade. Assim, o grupo de Clóvis acredita 

que, fantasiados, impõem respeito aos demais colegas de bairro. 

Vimos, portanto, que os integrantes dos grupos se assemelham entre si, ou seja, “a 

identidade social de um indivíduo se vincula em um sistema social” (CUCHE, 1999, p. 

177). E esse sistema social vincula-se a classe, a idade, ao lugar onde moram, e pode 

incluir ou excluir os diferentes.  

Considerações finais 

Este artigo pretende ser o inicio das discussões e reflexões acerca do ritual, do 

drama, da festa e das questões que envolvem a identidade e alteridade de um grupo e de 

um individuo inserido num grupo.  

Com este breve estudo, vimos como os rituais são espaços para construção do 

pensamento que determina a identidade de determinados grupos, bem como redesenha 

seus personagens e suas vidas. Os atores comuns do universo cotidiano: o trabalhador, o 

estudante, o professor, aluno, na quebra da rotina, dão espaço aos papéis que gostariam 

de representar e que normalmente, não teriam coragem de assumir. 

As fantasias são máscaras, mesmo que, invisíveis, metafóricas, que permitem tal 

inversão e quebra, ao mesmo que une seus pares. É através do ato de se fantasiar que o 

melhor e o pior dos indivíduos pode vir à tona.  

Segundo DaMatta é no carnaval, nas ações espontâneas de associação, que surgem 

as coletividades, e é nesse momento, que os indivíduos podem expressar seus laços. 

Para o autor é o subuniverso da festa que permitem tais momentos serem especiais. 

 

A festa consiste não só em representar, mas também imaginar como 

poderia ser de outra maneira; não só conhecer, mas transformar não só 

transformar, mas sentir o prazer de estar transformando. (CANCLINI, 

p.34). 
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