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Resumo: Este trabalho, que foi uma tese de dissertação defendida na Universidade de Viena e 

consistiu em uma análise dos Aspectos Peformativos como Meios de Criação de Identidade de 

duas performances tipicamente carioca: o Desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial e 

o Baile Funk. 

Para esta análise foram utilizados, principalmente, os conceitos de Performance dos 

teoristas Richard Schechner ,Victor Turner e Erika Fischer-Lichte. Aliado a esses conceitos, 

buscou-se contextualizar a história da cidade do Rio de Janeiro, junto com um enfoque da 

influência da cultura africana e sua herança, através do Samba, chegando ao Movimento Funk 

Carioca. Para isto, foi seguido uma linha musical: lundu+maxixe+samba+funk carioca. Todos 

estes estilos musicais possuem o movimento dos quadris africano, que permaneceu na 

memória coletiva brasileira, através da figura emblemática da mulata, o qual foi constatado 

em vários exemplos musicais dos estilos descritos acima. 

Outro ponto importante do meu trabalho foi à análise dos aspectos performativos 

destas duas performances, através de um trabalho de pesquisa de campo participando das 

mesmas, utilizando o método de pesquisa da Observação Participativa, combinado com o 

método de entrevistas Ero-Epic-Conversação do professor austríaco Roland Girtler. Foi 

levado em conta, os aspectos sociais e econômicos de cada Performance, assim como o seu 

significado para a cidade do Rio de Janeiro, para a identidade comum e individual dos 

cariocas. 
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1. Introdução 
 

Será que é possível definir uma identidade comum, em uma sociedade multi-étnica como 

a carioca? Podemos considerar os estilos musicais samba e funk carioca como elementos de 

identidade? Essas são perguntas que este trabalho procura responder através dos aspectos 

performativos desses dois ritmos musicais. 

Em muitos países a língua serve como elemento integrador da sociedade. No caso do 

Brasil, uma pequena parcela da população consegue dominar o idioma oficial. O acesso à 

escola ainda continua reservado à uma camada da população de classe social mais favorecida. 

O Rio de Janeiro é uma cidade socialmente segregada, onde pode se perceber claramente a 

diferença entre o português escrito, domínio especialmente da população de classe alta e, o 

brasileiro falado, língua da população de classe baixa. A chamada cultura européia, como 

teatro e cinema, é baseada na língua escrita, sem contar que o elevado preço das entradas de 

teatro e cinema, exclui parte da população de classe baixa. 

O desfile das escolas de samba e o baile funk são eventos cujo objetivo principal é da 

participação de todos, a partir de uma dança comum, que possue o movimento dos quadris 

afro-brasileiro. Este movimento dos quadris é observado dentro de uma linha de estilos 

musicais: lundu+maxixe+samba+funk-carioca. Estes estilos foram evoluindo ao longo do 

tempo, ou mesmo substituídos, mas o movimento dos quadris afro-brasileiro permaneceu. 

 

2. Conceitos de Performance 

 

Performance é um termo em inglês que foi incorporado a outras línguas, como um 

conceito específico de se performar algo para um público. 

A palavra performative foi desenvolvida por John L.Austin e descreve todos os fatos que 

se declaram e quando são “declarados” nas circunstâncias adequadas. Nem sempre, estes atos 

representam a realidade, mas cria outra: algo como a pronúncia de uma palavra. Neste sentido 

de realização, as declarações performativas se convertem na representação mesma de um ato 

social.1 

  Schechner descreve a Performance como uma “ritualização dos animais, dos quais os 

seres humanos estão incluídos (Schechner, 2003).”2 Ele combina uma abordagem, mais 

antropológica aplicada às ciências do teatro. Dentro deste contexto: 

                                                 
1 Fischer-Lichte, Erika: Ästhetik des Performative, p. 31. 
2 “ritualization of animals, including humans” Schechner, Richard: Performance Theory, p. XVii 



 

 “o ritual é uma da série de atividades relacionada com o teatro. Os outros são os 
jogos, esportes, dança e música... Juntos estas atividades compreendem todas as 
atividades humanas que são consideradas como performance.”3 (Schechner, 2003). 

 

Schechner não vê nenhuma hierarquia ou limite para estas atividades. De fato, essas 

“unem o que seria impossível de chamar de atividade por um nome limitado”4 (Schechner, 

2003). Isto se encaixaria para o Carnaval, período onde as pessoas se sentem livres para se 

expressar dentro de um mundo a parte5, livre das pressões cotidianas. 

As regras são um elemento central para estas atividades. Elas servem para indicar 

como uma atividade deve ser praticada, sobretudo, evitando as interferências do mundo real6, 

durante a prática da mesma.  Sendo assim, as regras permitem a criação de um mundo 

especial, onde as pessoas criam o seu counter-world, reinterpretando o tempo, os objetos, os 

relaciomentos e até mesmo o comportamento.  

Outro ponto que Schechner considera, são os espaços onde as performances se 

realizam. Estes espaços normalmente estão vazios, na maior parte do tempo e são usados 

exclusivamente para se realizar a Performance em questão, seja show, peça de teatro, 

espetáculo de dança.  

 

“Grande arenas, estádios, igrejas ou teatros são espaços que não são economicamente 
sustentáveis... estes espaços são unicamente organizados para que um grupo grande 
de pessoas possa assistir um grupo pequeno de pessoas ao mesmo tempo.”7 
(Schechner, 2003). 

 

O sambódromo é um bom exemplo disso. Este espaço foi construído unicamente para 

o desfile das escolas de samba. A Avenida Marquês de Sapucaí foi fechada para circulação, 

tanto de carro, como de pedestres. Por outro lado, no fim desta avenida, há a Praça da 

Apoteose, espaço onde acontecem alguns shows de outros estilos musicais, como rock ou 

pop, durante o ano. 

                                                 
3 “ritual is one of several activities related to theater. The others are play, games, sports, dance and 
music…Together these seven comprise the public performance activities of human” Schechner, Richard: 
Performance Theory, p. Xvii. 
4 “are merged so that it is impossible to call the activity by one limiting name” Schechner, Richard: Performance 
Theory, p. 7. 
5 Tradução para “Counter-World”. 
6 Em sua teoria, Schechner fala sobre o “encroachment” do lado de fora. 
7 “Great arenas, stadiums, churches or theaters are place economically non-self-supporting...The spaces are 
uniquely organized so that a large group can watch a small group – and become aware of itself at the same time.”  
Schechner, Richard: Performance Theory, p. 14. 



Já os espaços de Performance para o baile funk são mais “democráticos”. 

Diferentemente do desfile das escolas de samba do grupo especial, pode-se organizar um baile 

funk em qualquer lugar, até mesma na rua. 

Victor Turner utilizou uma abordagem mais antropológica para analisar o carnaval 

carioca, na década de 70. Ele fez uma conexão entre as formas de “brincar”8 carnaval e o 

ritual do mesmo: “Claramente, o carnaval é uma forma de jogo”9 (Turner, 1998). Neste caso, 

ele enfatiza os jogos infantis como um dos ingredientes. 

Dentro da moldura dos rituais, o jogo possue uma grande variedades de funções. 

Turner observou uma conexão entre os rituais Afro-Brasileiros envolvendo vertigem e êxtase. 

O desfile das escolas de samba envolve uma série de gestos, também imitados parcialmente 

pelos espectadores. Ainda, adicionam-se os tambores e o rápido movimento do corpo, que 

podem causar tonturas e vertigo. 

Assim como Schechner, Turner concentrou sua análise na troca de papéis, no chamado 

counter-world do carnaval carioca:  

 

“Enquanto estes negros das comunidades mostram a elegância do desaparecido 
feudalismo em seus limites sociais10, os brancos, a ‘gente bonita’, se perde no 
carnaval fechado dos clubes numa espécie de barbarismo selvagem, do tipo de la 
Dolce Vita.” (Turner, 1998)11 
 

A interação é outro ponto fundamental para a Performance. Ela toma invariavelmente 

lugar entre o artista e o seu público e, ao mesmo tempo, se coloca no centro da análise. Erika 

Fischer-Lichte estabeleceu o que chamou de “feedback-schleife”12, uma reação intermedente 

que acontece entre todos os presentes, especialmente em um evento ao vivo. 

Dentro deste contexto da presença física do artista e público, estes anéis de feedback não 

podem ser suprimidos; no limite, eles podem ser manipulados e feitos visíveis através de 

experimentos. Isto acontece através de uma troca de papéis, entre artistas e público, criando 

uma espécie de pequena comunidade temporária, em uma espécie de ação ritual-estilo, 

envolvendo todos e ao mesmo tempo, quebrando tabus. 

                                                 
8 No seu texto, Victor Turner usa a expressão “play” não possui uma tradução direta para a língua portuguesa. 
9 “Clearly, carnival is a form of play” Turner, Victor: The Antropology of Performance, p. 124. 
10 A palavra do texto original é “liminality” que Victor Turner inventou para descrever as relações socias 
envolvidas nas atividades de performance: http://www.liminality.org/about/whatisliminality/. 
11 “While these blacks from the poor slumms display the elegance of a vanished feudalism in their liminality, the 
white ‘beautiful people’ in the restricted indoor carnival of the clubs revert to the almost naked barbarism of the 
night revels of the La Dolce Vita” Turner, Victor: The Antropology of Performance, p. 135. 
12 Palavra que vem diretamente do texto em alemão de Fischer-Lichte. Schleife significa loop, em inglês, e que 
poderia significar em português aro, anel ou sequência. Ao longo do texto, vai ter o significado. 



Este ponto é bastante interessante considerando que ambas Performances funcionam 

através de interação imediata entre seus participantes, como acontece entre os membros das 

escolas de samba no sambódromo. Muitas vezes esta interação é utilizada como termômetro 

para os jornalistas avaliarem a escola preferida do público, quando o mesmo grita “É 

Campeã!”. Já o baile funk possuirá uma interação mais pessoal entre o artista no palco e 

público, onde ambos criarão o seu momento, a parte do cotidiano. 

 

3. Métodos 

 

Os métodos utilizados foram: Participação Observativa e Conversação Ero-Epic. O 

primeiro método foi aplicado durante a observação de ambas Performances, cuja idéia 

principal é descrever estas manifestações sociais. 

 A Conversação Ero-Epic é um método baseado entre o princípio de igualdade entre o 

pesquisador e seus parceiros13. Isto inclue uma criação de respeito mútuo ente ambos, ou seja, 

uma troca de informações entre pesquisador e seu parceiro. Isto não impede que ambos, 

possam contar histórias do seu próprio grupo social.  

 

4. Conclusão 

 

As conclusões deste trabalho foram as seguintes:  

  O carnaval carioca cumpre uma função vital em uma sociedade social e etnicamente 

dividida: uma vez por ano, os cariocas formam uma comunidade e juntos criam uma 

identidade multi-racial comum. As críticas contra as escolas do grupo especial é 

simplesmente uma consequência de seu enorme sucesso: são símbolos para o carnaval 

com um todo. Elas deveriam correponder a todas as expectativas ao mesmo tempo. 

Porém, essas críticas são numerosas e às vezes, contraditórias. Nenhum evento pode 

ser espontâneo e individualista e, ao mesmo tempo mostrar a união e identidade 

comum dos participantes; 

  Apesar da distância criada dentro das comunidades por causa da indústria do carnaval, 

escolas do grupo especial ainda contam com fiéis seguidores. Inclusive há uma 

tendência destas escolas de doarem fantasias para os moradores do bairro. Alguém de 

Madureira vai ser bem mais “performático” para a Portela ou Império Serrano que um 

turista de Brasília; 

                                                 
13 Método desenvolvido pelo Professor Roland Girler do Departamento de Sociologia da Universidade de Viena.  



 O carnaval carioca é tão significativo para sua sociedade, que ele criou várias maneiras 

de “brincar” carnaval, respondendo as necessidades de cada um. A função de um 

bloco de rua é diferente a aquela de uma escola do grupo especial. Por este motivo não 

é nem útil, nem justo comparar os dois, em função dos mesmos critérios. Esta 

multiplicidade constitui a grande riqueza do carnaval carioca; 

 Ambas performances, desfile das escolas e baile funk são momentos, onde a 

população carioca se une. É o momento também onde a língua portuguesa não é 

necessária, como por exemplo, para o mercado de trabalho. Através da dança, ou seja, 

do movimento de corpo afro-brasileiro, acabam por formar uma identidade única, a 

identidade carioca; 

 O baile funk não substitui o desfile das escolas de samba e vice-versa no quotidiano 

carioca. O baile funk preenche os espaços deixados pelas escolas de samba, por não 

depender de uma data fixa e por ser um evento de fácil preparação;  

 O funk carioca e o baile funk ainda são fenômenos relativamente novos e, sobretudo, 

eventos destinados para o público juvenil, suburbano. Ele mostra, porém, certa 

flexibilidade para se transformar e adaptar com o objetivo de encontrar seu caminho 

junto com os outros grupos da sociedade, assim como o samba o fez. Apesar de ter 

agregado novos estilos, como o charme, ainda lhe falta uma espécie de evento 

catalisador que possa realmente reunir a sociedade carioca e criar uma comunidade, 

como o samba. 

Por fim, podemos afirmar que existe o aspecto performativo como meio de identidade 

para a cidade do Rio de Janeiro, em suas expecionais performances tipicamente cariocas, o 

desfile das escolas de samba e o baile funk. Não sabemos ao certo, qual será o futuro destas 

performances ou, se elas prevalecerão como meios de identidade. 

Como continuará o desfile das escolas de samba do grupo especial? Até que ponto é 

possível gastar milhares de reais em duas noites desfile do grupo especial? Será que não se 

pode distribuir este motante em outras as atividades culturais? 

E o funk carioca? Será que como movimento musical, através de seu aspecto performativo 

baile funk conseguirá superar suas barreiras sociais? Será que poderemos ter no futuro uma 

espécie de funkódromo? Isto somente o tempo nos dirá. 
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