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RESUMO 
 
 

O fenômeno Garibaldis & Sacis vem há alguns anos chamando a atenção de 
muitos moradores de Curitiba por quebrar uma visão tida por alguns como 
característica curitibana: a falta de “brasilidade” presente na cidade. O bloco pré-
carnavalesco Garibaldis & Sacis vem recebendo cada vez mais adeptos e 
tornou-se um evento-marco para a classe média curitibana que freqüenta o 
circuito alternativo da cidade. Este trabalho tem como objetivo buscar 
compreender este evento que transforma o Largo da Ordem durante os 
domingos de pré-carnaval. Através desta etnografia procuro analisar o cenário 
em que a festa é realizada, assim como os elementos característicos presentes 
no trajeto do bloco pré-carnavalesco para compreender a estrutura existente 
dentro do bloco e como sua forma de fazer esta festa performática, inspirada nas 
manifestações de cultura popular brasileira, gerou uma pedagogia da alegria que 
serve como um ritual iniciático à alegria para todos os participantes do Garibaldis 
& Sacis. 
 
Palavras- Chaves: Garibaldis & Sacis. Pré-carnaval. Performance. Cultura 
Popular.  
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Garibaldis & Sacis é um bloco de rua que sai durante o pré-carnaval há 

12 anos, fazendo a festa no local mais “histórico” de Curitiba. Conforme o 
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calendário anual, o bloco festeja mais ou menos quatro domingos. A iniciativa foi 

proposta primeiramente por Itaércio Rocha “artista elástico” (como ele mesmo se 

auto-denomina, por ser um artista que atua em diversas frentes, teatro, dança, 

música, cenografia, etc) vindo do Maranhão e que nutre uma paixão por 

carnaval e  que, por tudo isso, e mais um pouco, convidou outros artistas a 

participarem da criação do tal bloco. 

O bloco teve sua fundação oficial em 1998 e, desde então, a cada ano, 

cresce o número de participantes que fazem o núcleo da irradiação da festa, e 

os acompanhantes, de rua. É geralmente nos quatro domingos que antecedem o 

carnaval que o Garibaldis vai ao Largo da Ordem, iniciando aproximadamente às 

15h e finalizando às 20h30, com equipamentos de amplificação de som, 

percorrendo um trajeto já tradicional: sai do Memorial da Cidade subindo para o 

Relógio das Flores, desce novamente ao Memorial, continua até o Bebedouro e 

parte para frente o Conservatório de MPB, exatamente onde fica o bar 

Brasileirinho, ponto de encontro tradicional de músicos, artistas e festeiros em 

geral. O nome do bloco refere-se exatamente ao percurso que ele realiza – do 

Bar do Saccy até a Praça Garibaldi -  

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

pitadas curitibanas. A maioria das músicas cantadas é de composição própria e 

investem muito na criação das fantasias. 

A festa começou com amigos que saiam no Largo para brincarem o pré-

carnaval, porém há aproximadamente cinco anos vem recebendo pessoas de 

todas as partes da cidade e do Brasil. Música, cores, imaginação, brincadeira e 

muita alegria é o que se tem visto nestes pré-carnavais curitibanos. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
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Curitiba é tida por muitos brasileiros como sendo a cidade mais européia 

do país, seu clima frio e sua organização urbana trazem ao senso comum uma 

idéia de uma cidade diferente as outras do Brasil, considerando que seus 

habitantes são fechados e antipáticos. Minha história com a cidade é outra, 

porém.  

Vim morar nela para estudar e chegando aqui descobri um “lado B” 

curitibano que não é explorado pela grande mídia: pessoas que brincam na rua, 

dançam de saias rodadas, são devotos de santos católicos, divindades 

indígenas e orixás africanos. Que fazem festas na rua e prezam pelas cores, 

muitas cores para contrastar com o céu cinzento.  

 Brincando nesse meio conheci muitos artistas e fazedores de cultura 

popular dos quais me aproximei, pessoal e profissionalmente, ao tocar, dançar e 

realizar projetos conjuntamente. Dentre eles os atuais integrantes do grupo 

Mundaréu – Melina Mulazani, Itaércio Rocha e Thayana Barbosa – que são 

grandes difusores de atividades de cultura popular originárias de diversas partes 

do Brasil, oferecendo oficinas, festas e atividades “para se brincar”.  

Uma destas atividades encabeçada pelos integrantes do grupo é a 

realização anual do pré-carnaval curitibano Garibaldis & Sacis, que enche o 

Largo da Ordem de brincantes fantasiados ou não, dando um clima festivo ao 

centro da cidade, não só nos domingos de festa como durante toda semana de 

verão pré-carnavalesco. 

Apesar de ser chamado por muitos dos seus freqüentadores como 

carnaval o bloco não sai nos dias de carnaval – e muitos de seus integrantes 

viajam para outras cidades na data – e é realizado por uma classe artística 

elitizada, freqüentadora do centro da cidade, e absorvida por uma classe média 

também elitizada.  

Mesmo com a explosão de participação que vem tendo o bloco há 

aproximadamente quatro anos não havia ainda sido produzida uma pesquisa 

acadêmica relacionada aos Garibaldis & Sacis. A relação entre carnaval, pré-

carnaval, não-carnaval chamou-me a atenção e a partir daí nasceu a idéia de 

realizar um primeiro trabalho escrito sobre o Garibaldis & Sacis.  



   19
 

A proposta inicial era entender como o bloco conseguia “mudar a cara” do 

Centro curitibano nestes dias de festa? A partir daí novas hipóteses foram 

surgindo, as entrevistas foram trazendo novas questões a serem analisadas e 

pude entender um pouco sobre a constituição e repercussão de tal performance 

para a cidade.  

Minha pesquisa deu-se, portanto, através de uma etnografia do campo, 

participando e observando os quatro domingos de pré-carnaval do ano de 2010. 

Nestes domingos, 17/0/10, 24/01/10, 31/01/10 e 07/02/10, realizei entrevistas 

com foliões que brincavam ao som do bloco e passada a festa entrevistei 

individualmente 5 integrantes do Garibaldis ao longo do ano. 

Para iniciar a pesquisa foi necessário começar do começo: qual o local 

em que o bloco sai e o que tal cenário pode falar sobre o Garibaldis? Baseei-me 

nas idéias de Lucrecia Ferrara para iniciar a leitura do cenário do Largo da 

Ordem entendendo esta prática como a leitura de um texto não-verbal defendido 

pela autora: 

(...) os textos não-verbais não se impõem à observação, mas estão 
incorporados à realidade e, por assim dizer, incógnitos. Não se 
concentram no espaço branco da página, espaço característico do 
verbal escrito, nem no timbre ou ritmo de uma voz, espaço próprio do 
verbal falado, nem na dimensão ou textura de uma tela, como no signo 
visual pictório, nem na melodia ou harmonia que acompanham o signo 
sonoro; mas são textos que se organizam no espaço tridimensional 
fechado, privado, como o de uma habitação, ou aberto, público, como o 
de uma cidade. Não se quer dizer com isto que o texto não-verbal é 
manifestação exclusiva da habitação ou da cidade, mas quer-se chamar 
a atenção para o caráter fragmentado, imprevisto, múltiplo, diluído 
daquele texto, análogo àquilo que ocorre na habitação ou na cidade, se 
as considerarmos enquanto manifestação de linguagem. (...). O não-
verbal não é exclusivamente visual ou sonoro, mas é, sobretudo, 
plurissígnico. Daí o espaço habitado como sua manifestação exemplar.1  

 

E continua: 
A leitura não-verbal é uma maneira peculiar de ler: visão/leitura, espécie 
de olhar tátil, multissensível, sinestésico. Não se ensina como ler o não-
verbal. É mais um desempenho do que competência porque, sendo 
diâmico, o não verbal exige uma leitura, se não desorganizada, pelo 
menos sem ordem preestabelecida, convencional ou sistematizada. 
Porém, o não-verbal aprende com o verbal a qualidade de sua 
competência e o rigor da sua organização.2 

 
                                                   
1 FERRARA, L. D. Leitura sem palavras. São Paulo: Editora Ática, 2000. p. 17-18 
2 FERRARA, Op. cit. p. 26 
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 Desta forma, o primeiro capítulo deste trabalho trata da observação e 

análise do Largo da Ordem, cenário que sempre foi palco das performances pré-

carnavalescas realizadas pelo Garibaldis & Sacis. 

 Como citado anteriormente em palavras a segunda premissa que utilizei 

foi entender a manifestação pré-carnavalesca como uma performance. Baseada 

nas teses de Richard Schechner: 

Tratar qualquer objeto, obra ou produto como performance – uma 
pintura, um romance, um sapato ou qualquer outra coisa – significa 
investigar o que esta coisa faz, como interage com outros objetos e 
seres, e como se relaciona com outros objetos e seres. Performances 
existem apenas como ações, interações e relacionamentos3.  
 

 O segundo capítulo desta monografia trata, portanto da descrição do 

evento em si, da performance realizada pelo Garibaldis & Sacis no último 

domingo de pré-carnaval de 2010. A etnografia foi feita em janeiro e fevereiro 

deste mesmo ano com a minha participação, ora como foliã, ora como 

pesquisadora no bloco. Observando os presentes, as canções, as atitudes e as 

possíveis situações que me trouxessem alguma alusão a entender a dinâmica 

do bloco. Mesclando essa etnografia com as entrevistas realizadas o leitor 

finalizará a leitura do capítulo visualizando como é um “domingo pré-

carnavalesco no Largo”. 

 Observados o cenário e a festa em si chega o momento final: análise dos 

elementos captados através das etnografias e entrevistas realizadas; perceber o 

diálogo entre eles e finalmente qual a natureza do Garibaldis & Sacis. Para isso 

utilizo a estrutura de Van Gennep em relação aos rituais de iniciação, 

percebendo que o Garibaldis pode ser entendi como um ritual iniciático à alegria. 

 

Foi com esta perspectiva de seqüencialidade que nosso Autor [ Van 
Gennep] estudou os rituais. E assim pôde perceber que o momento 
ritual era feito de alguns mecanismos simples, quase óbios, mecanismos 
que se ligavam entre si por meio de sequencias específicas. Estudar os 
ritos, então, seria equivalente a determinar como um dado elemento 

                                                   
3 SCHECHNER, R. O que é Performance. Disponível em: < http://hemi.nyu.edu/course-
rio/perfconq04/materials/text/OqueePerformance_Schechner.htm > Acesso em 11 de outubro de 2007, p. 
02. 
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(indivíduo, grupo, sociedade ou objeto) passava por certas operações 
formais, os cerimoniais4.  
 

 A vivência da realização desta monografia foi essencial tanto como prática 

acadêmica como para entendimento do próprio objeto de estudo. A etnografia, 

as entrevistas e as conclusões acerca do tema desenvolvido foram muito 

prazerosas em serem realizadas. Foi possível ouvir o que o bloco pretende e 

entende, assim como experenciar a vivência dentro do bloco. Espero que o leitor 

sinta o mesmo ao folhear as páginas que procurei colorir com imagens que 

muitas vezes podem comunicar mais do que o próprio texto. Boa imersão. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PALCO E PASSARELA 

 

 

                                                   
4 VAN GENNEP, A. (Apresentação de Roberto Da Matta). Os ritos de passagem. Petrópolis: 
Editora Vozes, 1978, p. 17-18 



   22
 

2.1 A IMAGEM INTERVALAR 

 

Os fundadores do bloco pré-carnavalesco Garibaldis & Sacis escolheram 

como local para realização de suas atividades o Largo Coronel Enéas, mais 

conhecido como Largo da Ordem. Entretanto não é somente o pré-carnaval que 

acontece em tal região, o local é palco para várias manifestações e abriga 

diversos estabelecimentos que promovem atividades culturais na cidade de 

Curitiba.  

Neste capítulo procuro entender um pouco mais sobre o espaço “Largo 

da Ordem” como cenário de uma manifestação cultural que há 12 anos vem 

sendo realizada no mesmo local e que atualmente agrega mais de três mil 

pessoas durante os domingos de pré-carnaval.  

Conta a história que, por volta dos 1650 garimpeiros que subiram o Serra 

do Mar para encontrar pedras preciosas, assentaram-se nas margens do rio 

Atuba e deram origem ao povoado que recebeu muitos nomes: Vila, Vilinha e 

Arraial do Cortes primeira localização da às margens do rio Atuba. Após 

estabelecidos no local foi construída uma capela que hospedou a imagem de 

Nossa Senhora da Luz, trazida de Portugal.  

Com o tempo os metais preciosos foram diminuindo e os moradores da 

Vila necessitavam de alternativas para o sustento. A Vila foi então transferida 

para onde hoje é localizada Curitiba, entre os rios Ivo e Belém, espaço em que 

os habitantes puderam desenvolver a agricultura. 

  Segundo alguns pesquisadores que estudaram a fundação de Curitiba, 

devido a alguns acontecimentos que passaram a ser entendidos como mitos, a 

sede da Vilinha foi transferida de lugar para onde a cidade cresceu e atualmente 

localiza-se Curitiba. Em seu livro, Luis Carlos de Andrade conta a lenda que fez 

com que o povoado mudasse sua sede. De dentro da capela, Nossa Senhora da 

Luz deu sinais de sua vontade de mudança: 

 
Todos os dias ela [Nossa Senhora da Luz] amanhecia voltada numa certa 
direção – para a terra habitada pelos índios Tinguis. Os moradores achavam que 
a Santa queria uma nova capela e para desentendimentos com os Tinguis, foram 
pedir ao cacique Tindiquera o local exato onde deveriam erigir a nova capela. 
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Tindiquera, com um cajado na mão andou pela mata e tomado de uma intuição, 
à sombra de diversos pinheiros cravou o capado no chão e falou: “Taki Keva” 
(aqui). Neste local, hoje, é a Praça Tiradentes.5 
  

 
Paralelamente a tal fato, entre 1661 e 1668 sesmarias foram doadas 

respectivamente a Balthazar Carrasco dos Reis e ao capitão Gabriel de Lara, 

que oficializaram a criação da Vila de Nossa Senhora da Luz e do Bom Jesus 

dos Pinhais com a construção de um pelourinho na atual Praça Tiradentes, 

simbolizando o poder da coroa portuguesa e da justiça contra os crimes: 

 
O Pelourinho consistia em madeiro grosso, lavrado, com quatro faces, 
com as insígnias de Portugal, quatro argolas de ferro e braços para os 
lados, tendo no alto como arremate um cutelo. (...). O Pelourinho durou 
36 anos depois de sua elevação e, em 1704, fora substituído por outro, 
pela Câmara, por já estar inteiramente podre.6  

 
Em 1842 a Comarca de Curitiba, até então pertencente à Província de 

São Paulo, passa a ser considerada cidade e, em 1853, a região emancipa-se e 

é criada a Província do Paraná. A partir de então a história da cidade 

“independente” continuou seu percurso e vem sendo construída até hoje.  

Podemos notar, a partir destas e outras tantas informações, que a Vila de 

Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus dos Pinhais nasceu no local hoje conhecido 

como “Centro Histórico”. O calçadão existente desde a Rua São Francisco, 

passando pelo Largo Coronéu Enéas até chegar à Praça Garibaldi, local 

conhecido como Largo da Ordem, localiza-se em tal região e é também um dos 

locais mais antigos da cidade.  

A história da cidade teve início, portanto, no atual Centro Histórico de 

Curitiba. Os que por ali passaram construíram e deixaram presente, até hoje, 

marcas concretas, observadas no espaço físico da região. Ao mesmo tempo, 

mudanças foram ocorrendo com o passar dos anos e trazem hoje uma nova 

aura ao Largo. No referido espaço, o passado e o presente dialogam e 

misturam-se em novas dinâmicas, recriadas a cada momento. 

                                                   
5 ANDRADE, L.C.R. Conheça Curitiba: a origem, fundação e as marcas do tempo. Ed. 
Estética Gráphica: Curitiba, 1997, p. 5 
6 ANDRADE, L.C.R. Op. cit. p. 6 - 7 
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Diferentemente da rua XV de novembro – antiga Rua das Flores – 

atualmente tomada pelo comércio de roupas, calçados, acessórios, alimentação, 

pelas manifestações políticas, e pela quantidade de filipetas publicitárias 

distribuídas aos passantes, o Largo da Ordem é marcado pelo comércio voltado 

ao turista e à intelectualidade curitibana; pelas manifestações culturais que lá 

acontecem; pela feirinha de artesanato de domingo; pelos bares e pelas noites 

de final de semana povoadas de grande diversidade. 

É este o local em que a festa pré-carnavalesca do bloco Garibaldis & 

Sacis acontece há doze anos consecutivos, insinuando uma interessante 

possibilidade de “leitura” de tal espaço para pensar a trajetória deste bloco pré-

carnavalesco pelo espaço.  

Desta forma, dois conceitos que se complementam e dialogam são 

utilizados no trabalho: o conceito de cenário, de José Guilherme Magnani7 e o 

de texto não-verbal de Lucrecia D’Aléssio Ferrara8. Os dois conceitos servem de 

instrumento analítico para pensar o Largo da Ordem assim como as relações 

que ali se desenvolvem como possibilidades para o entendimento deste 

“espaço” como tradutor de elementos simbólicos. 

Para o antropólogo Magnani o “cenário”:  

 

(...) é entendido como produto de práticas sociais anteriores e em 
constante diálogo com as atuais – favorecendo-as, dificultando-as e 
sendo continuamente transformado por elas. Delimitar o cenário significa 
identificar marcos, reconhecer divisas, anotar pontos de intersecção – a 
partir não apenas da presença ou ausência de equipamentos e 
estruturas físicas, mas desses elementos em relação com a prática 
cotidiana daqueles que de uma forma ou de outra usam o espaço: os 
atores9.  
 
 

Baseada na concepção pesquisa etnográfica em centros urbanos de José 

Guilherme Cantor Magnani e entendendo o Largo da Ordem como local que 

abriga as festas pré-carnavalescas, neste capítulo busco entender um pouco 
                                                   
7 Ver MAGNANI, J. G. C. Quando o Campo é a Cidade: Fazendo Antropologia na Metrópole. In: 
MAGNANI, J. G. C. e TORRES, L. L. (orgs). Na Metrópole: Textos de Antropologia Urbana. 
São Paulo: EDUSP, 2000. 
8 Ver FERRARA, L. D. Leitura sem palavras. São Paulo: Editora Ática, 2000. 
9 MAGNANI, J. G. C. e TORRES, L. L. (orgs). Na Metrópole: Textos de Antropologia Urbana. 
São Paulo: EDUSP, 2000, p. 37 
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mais do Largo como cenário: seu espaço, um pouco de sua história, quem por 

ali pisou, o que já foi realizado, como é sua aparência atual, porque o local tem 

tal importância na cidade, quem o freqüenta qual a relação do espaço com os 

atores que o freqüentam e o que se realiza no local. 

Para tal realização, tomo o Largo da Ordem como um “texto não-verbal”, 

e a metodologia aplicada para entender tal “texto”, segundo Lucrecia Ferrara: 

inspirada no lingüista Roman Jakobson entende como necessária a definição de 

uma dominante que proporcionará a hierarquia e a coesão entre os elementos 

estudados no texto. É uma constante estratégica utilizada para delimitar o ponto 

de partida da pesquisa. No caso desta análise, “(...) dadas a assimetria e a 

dispersão do texto não-verbal não se pode falar que a dominante possa ser 

identificada, mas, ao contrário, ela deve ser eleita entre os índices reconhecido 

no texto”10 

Para estabelecer a dominante de um texto não-verbal é necessário um 

estranhamento do pesquisador que possibilitará a análise de elementos até 

então tidos como homogêneos em determinado local. Assim é preciso afastar-se 

do espaço analisado para perceber um elemento dominante que norteará o 

caminho da pesquisa. 

Partindo deste principio, eu, uma freqüentadora assídua do Largo, que 

por muitas vezes passei por lá sem perceber os detalhes e possibilidades de 

leitura, ao observar o Largo da Ordem de forma distanciada: sua arquitetura, 

seus prédios, os estabelecimentos que lá estão instalados, os freqüentadores e 

as manifestações cotidianas e esporádicas que acontecem no local, percebi um 

diálogo implícito existente entre os prédios representantes da ordem e as 

manifestações de desordem que ocorrem, inclusive, em frente – e por muitas 

vezes dentro - de tais prédios.  

Portanto, minha proposta inicial é pensar o diálogo entre a “ordem” e a 

“desordem” presente neste cenário carregado de elementos históricos e 

arquitetônicos relacionados com a referida “ordem” das camadas históricas que 

                                                   
10 FERRARA, L. D. Leitura sem palavras. São Paulo: Editora Ática, 2000, p. 33. 
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antecederam o presente, e o bloco Garibaldis & Sacis, que, a cada ano, por 

alguns dias, “carnavaliza” o local.11  

Lugar de prédios históricos, apropriados por particulares e instituições 

públicas, hospeda a heterogeneidade dos freqüentadores do Largo - que se 

diferenciam conforme o horário do dia, e o dia da semana – e as manifestações 

que ali acontecem, ou seja, a ordem e a desordem em um mesmo espaço. 

 O que tal composição sugere como maneira de compreender este 

“cenário”, e mais especificamente, o que a festa carnavalesca do Garibaldis & 

Sacis traz para a construção deste “texto” que é o Largo da Ordem?  

 

 

2.1.2 O LARGO DA ORDEM 

 
 
A Cidade, o tempo e o sonho: 
Houve um tempo em que Curitiba despertava ao som do trote de 
animais puxando carroções conduzidos por semeadores imigrantes. 
Traziam aos mercados da Cidade os frutos da terra ainda cobertos de 
orvalho. 
Hoje só cavalos de sonhos vencem as barreiras da modernidade para, 
afinal matar sua sede no velho bebedouro do Largo da Ordem. 
Para memória da Cidade e do sonho foi colocada aqui esta escultura do 
curitibano Ricardo Tod no mês de maio de 1995 sendo Prefeito Rafael 
Greca de Macedo12 
 

  O atual Largo da Ordem nasce com o inicio de Curitiba e foi desde então 

utilizado para moradia e como local de trocas comerciais entre os colonos que 

vinham vender suas produções na cidade e os tropeiros ou compradores de tais 

produtos. Ali formou-se um importante centro comercial e ponto de encontro. Da 

fonte que abastecia a população, nos anos 30 fez-se um bebedouro para os 

cavalos dos tropeiros que no Largo paravam. Em homenagem a essa dinâmica 

e relembrando a história de toda a região do Largo da Ordem, esses tempos 

idos, que a escultura do “Cavalo Babão” se refere e que poesia acima trata.  

                                                   
11 Sobre este conceito, ver M. Bakhtin, A Cultura Popular na Idade Média. 
12 Texto da placa de referência da escultura localizada na Praça Garibaldi em frente a Igreja da 
Nossa Senhora do Rosário. 
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 Oficialmente o Largo da Ordem é o nome dado ao Largo Coronéu Enéas 

que hospeda a Igreja da Ordem, entretanto para os moradores e freqüentadores 

de tal local “Largo da Ordem” refere-se a toda extensão que abrange os 

calçadões das ruas São Francisco, Mateus Leme, Largo Coronéu Enéas, Rua 

Claudino dos Santos e Praça Garibaldi. Em todo meu trabalho quando menciono 

tal local estarei me referindo a toda extensão acima, inclusive por ser por esse 

local o trajeto realizado pelo Garibaldis & Sacis em suas saídas – desde o 

Relógio das Flores na Praça Garibaldi, até o Bar Brasileirinho no calçadão da 

Mateus Leme. 

 O Largo da Ordem hoje traz a história em seu cenário, e essa história foi 

reconstituída a partir de um plano institucional do poder público de valorização e 

restauração do Centro Histórico de Curitiba, e é nele que o Garibaldis & Sacis 

acontece, trazendo o carnaval ao local em que primeiro tropeiros se 

encontravam e famílias tradicionais habitavam.  

 Os Planos de Revitalização do Setor Histórico de Curitiba, realizados pelo 

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba deu inicio, em 1966, à 

delimitação do Setor Histórico, à política de restauração da arquitetura do Largo 

da Ordem, à definição de alguns prédios como patrimônio histórico da cidade ou 

do Estado e à demarcação do local como uma região turística e de 

acontecimentos culturais, já que os prédios tomados e restaurados, tornaram-se 

estabelecimentos que oferecem arte e cultura voltados ao curitibanos e aos 

turistas.  

Em nota introdutória do segundo Plano, realizado em 1970, o texto deixa 

claro as pretensões do relatório para contribuição da definição da região como 

um local atrativo aos turistas e um centro de atividades culturais 

 

O PLANO DE REVITALIZAÇÃO DO SETOR HISTÓRICO DE CURITIBA 
objetiva restabelecer a continuidade do patrimônio do centro antigo da 
cidade. A análise do “material”existente neste centro, ou seja, a 
arquitetura e sua ambientação, foi o ponto de partida para a delimitação 
de uma certa área portadora de aspectos que justificam um plano de 
preservação.  
(...) o Plano vê a possibilidade de transformação da área em um centro 
que concentre equipamentos de cultura e determinadas atividades 
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comerciais, ambos significativos como atração turística, e capazes de 
uma revitalização da área.13 
 

Podemos notar portanto que o Largo, é hoje freqüentado por artistas, 

turistas e pessoas que buscam atrativos culturais devido o investimento público 

para o desenvolvimento turístico do local com a construção de equipamentos 

públicos culturais, que trazem o diálogo entre a ordem, expressa nos prédios de 

responsabilidade pública existentes no local, e a desordem, proporcionadas 

muitas vezes dentro de tais prédios, ou na frente deles, como é o caso do bloco 

Garibaldis & Sacis.   

   

 

2.1.3 A ORDEM 

 

Segunda-feira à tarde. O Largo não é o mesmo que aquele dos dias e 

noites de finais de semana. Hoje, a maioria das pessoas que passa está a 

caminho de algum lugar, porém mesmo que esta movimentação pareça ter um 

sentido e um ritmo peculiares deste dia, é difícil alguém passar sem olhar para a 

fonte, situada em frente à Igreja do Rosário e ao Palacete Wolf, vulgarmente 

chamada de “Cavalo Babão”. Os olhos de todas estas pessoas que por ali 

passam percorrem este espaço como se estivessem a procurar aquilo que já 

viram tantas e tantas vezes: as igrejas, os marcos tradicionais desta 

deambulação apressada de começo de semana. O dia é de sol com vento 

fresco, a luz favorece a paisagem dando oportunidade àqueles passantes e 

turistas de todas as horas, de tirar fotografias das pombas que bebem água no 

chafariz, posando na frente ou do lado do cavalo que solta água pela boca, ou 

fotografando as construções históricas.  

Dois funcionários da Fundação Cultural de Curitiba, localizada no 

Palacete Wolf em frente à fonte, na Praça Garibaldi esquina com a Rua do 

Rosário, ficam por alguns minutos em frente ao prédio, tomando sol e 
                                                   
13 INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA. Plano de 
revitalização do Setor Histórico de Curitiba. LYRA. C. C. O (coord). Curitiba: IPPUC, 1970, p. 
01-02. 
 



   29
 

conversando. Um grupo da Guarda Civil, todo uniformizado, de 

aproximadamente vinte pessoas, caminha pelo local com uma espécie de guia, 

que para de tempos em tempos e explica alguma coisa ao grupo. Um mendigo, 

até então deitado no gramado localizado em um dos lados do “Cavalo Babão”, 

levanta e vem perguntar-me o que estou fazendo. Conversamos por um tempo, 

me pede uma moeda para ir tomar cachaça, digo que não tenho, ele levanta, dá 

uma volta pela praça e logo retorna à grama e volta a dormir. Algumas pessoas 

sentam em um dos bancos em frente a tal gramado para lanchar, outros sentam 

nos bancos espalhados pela praça e ficam apenas observando o entorno. 

Casais também sentam, conversam e namoram. Duas mães passeiam com suas 

crianças pequenas (uma no berço e a outra andando já); algumas pessoas 

entram na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito que 

está aberta, mas não acontece missa. Um carro policial sobe na calçada e passa 

bem devagar observando o movimento, estaciona por aproximadamente quinze 

minutos e logo vai embora. 

Trabalho, lazer e turismo se misturam no Largo.  

Terça-feira, final da manhã, todos os bancos da praça estão ocupados por 

distintos grupos. Ao redor do “Cavalo Babão”, e fazendo parte do chafariz, existe 

uma mureta contínua de concreto que também é ocupada por pessoas. Os que 

estão sentados conversam ou só observam em silêncio a paisagem; o sol do 

meio dia esquenta e na sombra das escadarias da Igreja do Rosário várias 

pessoas fogem do calor. Homens, mulheres, jovens, adultos e idosos; passam 

turistas de cabelos brancos e falando inglês, pessoas deitadas na grama, ou 

para descanso ou por terem naquela grama sua cama.  

A praça, portanto, é utilizada tanto para encontro, descanso, lazer, 

passeio, ou como um simples local de passagem. Entretanto este passar pelos 

paralelepípedos do Largo não é indiferente. O fluxo de pessoas é grande e a 

rotatividade também. A Praça Garibaldi é central e atualmente conserva a 

arquitetura antiga de suas casas, com exceção de algumas casas que foram 

demolidas para construção de prédios que visivelmente destoam da paisagem 

ao redor. O ambiente destoa do que se vê nas quadras próximas do Largo, em 



   30
 

partes não preservadas historicamente, o que cria, de modo aparentemente 

“natural”, esta “ilha” como uma espécie de refúgio central do cenário 

metropolitano. 

A Praça Garibaldi está localizada entre a Rua do Rosário, a Alameda Dr. 

Muricy e a Rua Jaime Reis, é permeada por estabelecimentos privados e 

públicos, de ordem comercial, religiosa, social, política e/ou cultural. No local em 

que a Av. Jaime Reis torna-se Dr. Muricy, está, com a frente voltada para a 

praça, o imponente prédio da Sociedade Garibaldi. 

A Sociedade Garibaldi foi tombada como patrimônio histórico e artístico 

do Estado por sua importância histórica e imponência arquitetônica. Com uma 

fachada neoclássica a sociedade foi fundada em 1883 com intuito de auxiliar os 

imigrantes italianos que chegavam na região. Em 1906 hospedou o I Congresso 

Estadual que deu origem a Federação Operária do Paraná e durante a II Guerra 

Mundial foi sede do Tribunal Regional Eleitoral. Atualmente funciona como uma 

associação, com membros associados, porém para se manter loca o espaço 

para realização de eventos como casamento e formatura. 

 Quem vem da Sociedade Garibaldi em direção à praça, cruza a rua Dr. 

Muricy e entra num calçadão que cobre todo o espaço da praça, local em que os 

carros não podem circular.  
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FOTO 1 - Vista panorâmica da Praça Garibaldi na década de 9014.  
 

 
FOTO 2 - Vista da Praça Garibaldi no início do século XX15.  
 

São seis casas do lado direito e, à esquerda, o Relógio das Flores. Todas 

estas casas apresentam, hoje, um estilo eclético, quase todos não são os 

prédios originais (coloniais), pois foram reconstruídas e revitalizadas. Em sua 

                                                   
14 FONTE: Boletim Casa Romario Martins. Centro histórico: espaços do passado e do 
presente. Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba, v. 30, n. 130. Curitiba, 2006. 
15 FONTE: Boletim Casa Romario Martins. Centro histórico: espaços do passado e do presente. 
Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba, v. 30, n. 130. Curitiba, 2006. 
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maioria funcionam como estabelecimentos comerciais que mantém as fachadas 

antigas – inclusive como chamativo das lojas. 

No primeiro prédio, localizado bem na esquina da praça com a Dr. Muricy 

funciona o Paraná Ação Social: Arte Nossa. O local é alugado pelo governo do 

Estado e destina-se à exposição dos trabalhos feitos por artesãos paranaenses. 

A casa tem uma cor amarelo-mostarda, cinco grandes janelas verticais que 

servem como vitrine para expor alguns trabalhos. Antes de ser comércio, a casa 

incluía a construção ao lado – em que hoje funciona um restaurante - e era 

residência dos Schaffers, que venderam a propriedade. Em 1979, mesmo ano 

da construção do Relógio das Flores, o primeiro estabelecimento comercial a 

abrir no Largo foi nesta casa como um antiquário, mas depois fechou suas 

portas e deu lugar à sede do Ação Social, referido anteriormente. 

Encostado à esta loja do governo do Estado, e fazendo parte da mesma 

casa, com paredes vermelho carmim encontra-se o Bar e Restaurante Sr. 

Garibaldi que, antes de tornar-se um restaurante, funcionou como a galeria de 

arte Akaiaca, de Jorge Sade, o qual alugava a casa da família Schaffer.  

Dando continuidade a sequência de lojas comerciais nas antigas 

construções de arquitetura eclética, encontram-se as lojas Gepetto e Pietra 

Nobile em uma mesma casa, de cor azul, com entradas distintas. A primeira 

existe no local desde 1983 – foi o primeiro estabelecimento comercial a alugar a 

casa da família e até hoje permanece no mesmo local – vendendo brinquedos 

de madeira e suvenirs, é uma loja bem tradicional, inclusive no roteiro dos 

freqüentadores da feirinha de domingo. Pietra Nobile – antiga escola de dança 

Studio D - é uma requintada loja que comercializa pedras preciosas, 

visivelmente destinadas aos turistas. 

Em uma entrada lateral, seguindo um corredor que dá a um barracão – 

antigamente utilizado pela escola de dança - existe o Teatro Cultura, quebrando 

um pouco da continuidade das construções ecléticas. Após o teatro há mais uma 

casa dividida em dois estabelecimentos comerciais; hospedando primeiramente, 

em cor verde, a loja de cama e banho Capim Limão e, em cor mostarda, os 
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consultórios de odontologia e fonoaudiologia da família De Boni – proprietária do 

imóvel até hoje.  

Ao lado do consultório encontra-se o imponente Palacete Wolf, em que 

está instalada um dos prédios da Fundação Cultural de Curitiba. No 

estabelecimento funciona a Casa da Leitura Dario Vallozo, um espaço que 

oferece biblioteca e local de eventos como também exposição e venda de obras 

literárias, principalmente dos autores locais. No mesmo prédio há um espaço 

para informações turísticas, com painel sobre a história da cidade e uma parte 

administrativa da Fundação. 

O estabelecimento foi construído por uma rica família no século XIX e 

hospedou diversas instituições como confraria maçônica, colégios particulares e 

estaduais, corpo policial e Câmara Municipal; durante a Revolução Federalista 

foi sede do Quartel General do 5º Distrito do Exército. Esteve muito a serviço de 

instituições de regulação – colégio, governo, polícia, exército, etc – entretanto, 

em 1970, era utilizada como pensão nos pisos de cima e lojas comerciais no 

piso térreo. O Plano de Revitalização do Setor Histórico, realizado pelo Instituto 

de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba nos anos 70, teve como função 

devolver ao palacete sua imponência como prédio e como utilidade. A partir de 

tal plano, que em 1975, após restauração do prédio, o prefeito Jaime Lerner 

tornou o palacete sede definitiva da Fundação Cultural de Curitiba  

Do lado esquerdo da Praça Garibaldi, as construções da rua Jaime Reis 

acompanham o modelo da arquitetura do Largo da Ordem com exceção de três 

estabelecimentos que destoam da seqüência de casas: a padaria da esquina, 

que apesar de combinar com as cores das outras construções, possui uma 

sobreloja na qual funciona um restaurante. É um prédio comum, do estilo “tijolo”, 

quadrado. Segundo um dos meus informantes ali, antigamente, existia uma casa 

de família que foi demolida para a construção do atual prédio. 

Ao lado da entrada do restaurante, há uma loja de produtos indianos La 

Mancha. De cor roxa com detalhes em branco, possui uma grande porta de vidro 

e, ao lado, uma vitrine que provavelmente era uma janela grande. Ao lado, em 

cor vermelha, existe um portão que dá acesso a um conjunto comercial nos 
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fundos com uma galeria de arte Studio Krieger ao lado, todo o prédio pertence a 

uma só família que aluga para terceiros as salas comerciais. O que mais me 

chama a atenção, tanto desta casa como da maioria das construções deste lado 

da praça é a mistura do estilo tradicional com o contemporâneo. 

O próximo estabelecimento da inicio a uma série de bares que aglutinam, 

dentre outras pessoas, muitos motoqueiros, durante as noites e finais de 

semanas: são os bares The Farm – que mudou a fachada do prédio construindo 

uma grande varanda que hospeda cadeiras e mesas para os clientes ficarem ao 

ar livre – Fire Fox e Tuba’s Bar e – bares com a fachada em estilo eclético nas 

cores verde e amarela, respectivamente, possuem dois ambientes, o de dentro 

mais escuro e com música mecânica e o de fora com cadeiras de madeira e 

vista para a Praça Garibaldi.  

O último estabelecimento que compõe o cenário de casas antigas que 

hospedam lojas de comercio voltadas a turistas é o Depósito da Ordem também 

com o prédio restaurado, de cor azulada, oferece aos clientes um ambiente bem 

aconchegante de café e venda de artesanatos. 

Subindo a Jaime Reis continuam existindo casas e estabelecimentos 

comerciais antigos, entretanto é até aqui, na altura da Sociedade Garibaldi, que 

me proponho a observar, já que é até a Praça Garibaldi que o bloco Garibaldis & 

Sacis estaciona seu carro de som e faz a festa. 

Na frente do Palacete Wolf, e compondo a paisagem de arquitetura de 

época, está a Igreja do Rosário dos Pretos de São Benedito, atualmente em 

estilo neobarroco brasileiro, com seus detalhes em azulejo azul e branco e uma 

escadaria que serve de descanso para muitos transeuntes. Foi a segunda igreja 

a ser construída no local, aproximadamente nos anos de 1737. Seus prédio 

simples foi demolido em 1931 e reconstruído no atual – e tardio - estilo Barroco 

que se encontra até hoje. Igrejas com tal denominação são presentes em 

diversas cidades do país, e serviam de referência aos negros que as 

freqüentavam. Tal igreja comprova a também existência e contribuição de negros 

na construção da cidade de Curitiba. Apesar de não estar descrita no Plano de 
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Revitalização do Setor Histórico de 1970 do IPPUC a Igreja é referência para 

muitos moradores da região e também para os turistas. 

 
FOTO 3- Rua Claudino dos Santos no ano de 1930.16  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   
16 FONTE: Boletim Casa Romario Martins. Centro histórico: espaços do passado e do 
presente. Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba, v. 30, n. 130. Curitiba, 2006. 
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FOTO 4 – Rua Claudino dos Santos em dia de Garibaldis & Sacis de 2010. 17 

 

Ao atravessar a Rua do Rosário, continuando pelo calçadão, ao lado 

esquerdo e na esquina da rua, em diagonal com a Igreja do Rosário, encontra-

se a Igreja Presbiteriana Independente com sua imponente torres e grandes 

janelas, construídos em 1934, nos moldes do estilo Neoclássico, destoando um 

pouco das outras construções, mas impondo presença arquitetônica. A igreja 

oferece atividades até hoje como casamentos e festas de jovens no porão do 

prédio. A existência de tal construção, em meio a duas Igrejas Católicas, mostra 

a contribuição de imigrantes não católicos na cidade. 

O próximo prédio é outra construção imponente, porém, desta vez, em 

estilo contemporâneo. Continuando pela Rua Claudino dos Santos nota-se um 

inserção em meio a tanta “historicidade” que compõe um cenário metropolitano 

de heterogeneidade e mistura de estilos arquitetônicos em uma mesma região: o 

Memorial da Cidade parece materializar uma transição de mancha existente no 

Largo da Ordem. Localizado entre a Igreja Presbiteriana e uma seqüencia de 

bares, o prédio foi construído entre 1993 e 1996 “como um sinal de nossa 

                                                   
17 FONTE: Acervo próprio 
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esperança de que os que vão nascer encontrem nestes pinhais a intensa 

claridade da luz que brota do conhecimento e da imaginação”18. 

Com bastante vidro a construção foi planejada para ser um centro cultural 

com muitas atividades que podem correr em um dos salões localizados nos dois 

andares superiores – Paranaguá, Paraná e Brasil – no Teatro Londrina, ou na 

Praça Iguaçu, centralizada em espaço aberto e amplo do Memorial. 

Apresentações, exposições, espetáculos, conferências, debates, dentre outras 

coisas entendidas como atividade cultural ou de lazer encontram no Memorial 

um local para serem realizadas. Um órgão público, referente a ordem, que abre 

espaço para atividades culturais que muitas vezes proporcionam a desordem no 

local ou mesmo em sua concepção. Neste sentido que entendo a transição 

proporcionada no local, pois os próximos estabelecimentos existentes neste lado 

da rua são bares - Bar do Alemão, Sal Grosso e ao lado uma extensão do Bar 

do Alemão - que enchem durante a noite com os mais variados tipos de pessoas 

sem nenhum tipo de institucionalização pública, possibilitando a desordem 

noturna. 

O Largo Coronéu Eneas é, de toda região o local mais escuro e com 

menos utilização dos estabelecimentos: são três casas ao lado do Bar do 

Alemão que se encontram permanentemente fechadas, com exceção da Casa 

Vermelha aberta esporadicamente para eventos. Esta casa possui tal nome por 

ter pertencido à casa de ferragens Eurico Fonseca & Cia, conhecida 

carinhosamente como Casa Vermelha. O estabelecimento foi considerado, no 

relatório de revitalização do setor histórico de 1970, como um dos locais a serem 

tombado como patrimônio do município e restaurado como pavilhão de 

exposições. Sua fachada, antes cinza, foi novamente pintada de vermelho e 

atualmente pertence à Fundação de Cultura de Curitiba e abre suas portas para 

eventos pontuais. 

O redondo do Largo Coronel Enéas possui em seu centro o Bebedouro, 

construído em 1932, para matar a sede dos cavalos de tropeiros que paravam 

no local. Descendo a escadaria que dá acesso à Praça Tiradentes, na Galeria 

                                                   
18 Texto grafado na placa existente no Memorial da Cidade. 
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Julio Moreira o Teatro Universitário de Curitiba, também de responsabilidade da 

Fundação de Cultura, funciona como outro ponto cultural no local. Nos domingos 

de pré-carnaval, quando o carro de som do Garibaldis & Sacis tradicionalmente 

estaciona no Largo, o Bebedouro é envolto por diversas pessoas que de mãos 

dadas fazem rodas e dançam ciranda abaixo de sol ou de chuva. 

Do lado esquerdo do Bebedouro localiza-se o Colégio Dynamico que 

ocupa um prédio de três andares e oferece cursinho particular de pré-vestibular. 

Ao lado, com duas pequenas portas de vidro e com a fachada de tijolo à vista, 

há uma casa que hospeda a Guarda Municipal e na sequencia a Casa Romário 

Martins. Está última é a única arquitetura em estilo originalmente colonial e, 

segundo a perícia do IPPUC, provavelmente, depois da Igreja da Ordem, a 

construção mais antiga do local.  

 

 
FOTO 5 - Largo da Ordem visto da Igreja da Ordem na década de 90.19  
 

                                                   
19 FONTE: Boletim Casa Romario Martins. Centro histórico: espaços do passado e do 
presente. Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba, v. 30, n. 130. Curitiba, 2006. 
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FOTO 6- Registro do Largo Coronel Enéas (Largo da Ordem) com circulação de 
comerciantes no início do séc. XX.20  
 

 
FOTO 7- Tradicional ciranda realizada em volta do Bebedouro, quando o bloco 
para no Largo Coronéu Enéas.21 

                                                   
20 FONTE: Boletim Casa Romario Martins. Centro histórico: espaços do passado e do 
presente. Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba, v. 30, n. 130. Curitiba, 2006 
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A construção localiza-se na esquina do Largo Coronel Enéas com a Rua 

São Francisco, era unida a casa que hoje funciona a Guarda Municipal e é a 

primeira casa de um complexo de três prédios pertencentes a Fundação Cultura 

de acervo de memória. No relatório do plano de revitalização do Setor Histórico 

da cidade, a indicação era que a casa fosse tombada como patrimônio histórico 

e utilizada para fins turísticos. A revitalização da Casa Romário Martins é um 

marco na política de valorização e preservação da memória da cidade, por 

muitos anos foi sede da Casa da Memória com acervo dos documentos 

históricos e desde 1974 funciona como local de exposição de trabalhos 

regionais.  

Continuando em linha reta pela Rua São Francisco - em direção ao 

obelisco – ao lado da Casa Romário Martins existem duas construções também 

pertencentes à Fundação Cultural de Curitiba que tem como objetivo a 

conservação da memória da cidade, servindo como arquivo de documentos 

históricos da região. Sete anos após a reforma e constituição da Casa Romário 

Martins os dois prédios que hospedaram a Cinemateca de Curitiba e o Museu 

Guido Viaro, tornaram-se respectivamente, sede e anexo da Casa da Memória.  

No caminho de volta, em direção a Praça Garibaldi as edificações do lado 

direito são todas ocupadas por estabelecimentos comerciais. A pastelaria na 

esquina; um casarão com duas portas finas e cumpridas em que funciona uma 

loja de móveis da cidade de Gramado, uma loja de chocolates de Gramado e em 

cima a confecção de costura de tal loja; em um prédio amarelo, de dois andares, 

estilo eclético, existem três estabelecimentos comerciais: a loja de aquários 

Pacifico Ocidental, o Hotel Vitória (que utiliza os andares superiores do prédio – 

e o Maria’s Cabereireira. Em uma construção bem mais recente, com fachada 

revestida de pastilhas cinzas, há um prédio em que no térreo atualmente aloja-

se o Sebomania e em cima o Curso Domínio que prepara os alunos para 

                                                                                                                                                       
21 FONTE: www.flickr.com/photos/ggabriel204_4287752037/in/photostream/. Acesso em 
07/06/2010. 
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vestibular. Retomando a arquitetura eclética, no próximo casarão, ocupa a parte 

térrea a loja Casa das Bombas e nos três andares de cima moradia.  

Um lindo casarão abandonado é a próxima imagem que temos do cenário 

que, apesar das mudanças do tempo ainda mantém um certo padrão vindos das 

décadas antecedentes, de conjugar comércio no andar térreo e moradia nos 

andares superiores. 

A última casa desta quadra é uma longa casa que atualmente está 

dividida em três estabelecimentos comerciais: Entre Nós decorações artísticas, 

vendendo produtos exotéricos e enfeites para casa, Armazém do Artesanato que 

vende matéria prima para os artesãos e o Bar do Saccy. 

Este caminho, descendo o Bebedouro, não faz parte do circuito do 

Garibaldis & Sacis, que viram no calçadão da Matheu Leme em direção ao Bar 

Brasileirinho e ao Conservatório de Música Popular Brasileira logo após fazerem 

a ciranda no Largo Coronel Enéas. 

O Bar do Saccy localiza-se na esquina da Rua Claudino dos Santos com 

a Rua Matheus Leme, ao lado, na mesma construção, tem uma sorveteria, que 

há doze anos, era extensão do bar e foi ali que oficialmente o bloco se formou, 

com uma informal “Assembléia Geral” de constituição do grupo e que deu 

origem ao nome do bloco. 

As próximas construções até o final do calçadão da Matheus Leme são 

prédios pertencentes ao governo – da cidade ou do Estado. Ao lado da 

sorveteria, em uma casa verde com janelas vermelhas, revitalizada, com antigas 

lamparinas, sob responsabilidade do Instituto Municipal de Turismo localiza-se a 

Casa do Artesanato, expondo produtos de artesãos da região. A casa em que 

morou João Turin, artista paranaense, foi revitalizada pela Secretaria de Estado 

da Cultura do Paraná (SEEC), e funciona como um museu com exposições das 

obras do artista. Também do governo do Estado é a próxima construção, 

contemporânea porém, em que funciona o Centro Juvenil de Artes Plásticas, 

antiga escola de artes idealizada pelo artista Guido Viaro, que tomou tal 

denominação depois de ligar-se à SEEC.   
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O último estabelecimento, ocupando praticamente metade da quadra, 

local em que acontecem as últimas horas de festa do bloco Garibaldis & Sacis, 

está o Conservatório de Musica Popular Brasileira (CMPB), ligado ao Instituto 

Curitiba de Arte e Cultura, que por sua vez está vinculado a Fundação Cultural 

de Curitiba, da prefeitura. Um centro de formação e de circulação de músicos e 

artistas em geral da cidade e do Estado do Paraná. 

 

 
FOTO 8- Solar dos Guimarães, hoje também hospeda o CMPB na esquina da 
Mateus Leme com a Treze de Maio no ano de 1912.22 

 

 
FOTO 9- Bloco e multidão em frente ao Conservatório de MPB. 23 

                                                   
22 FONTE: Boletim Casa Romario Martins. Centro histórico: espaços do passado e do 
presente. Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba, v. 30, n. 130. Curitiba, 2006 
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A construção de esquina, de frente ao CMPB hospeda apartamentos 

residenciais e no térreo três lojas que vendem e trocam objetos usados: Arcádia 

Sebo e Café, Candelária e Ferreira e Santos. O prédio vizinho, com a mesma 

dinâmica tem três andares de residência e embaixo o Bar Brasileirinho e ao lado 

uma lan house.  

Vizinho da construção “profana” começam as construções “sagradas”. Em 

um estabelecimento contemporâneo, anexo à Igreja, o Cenáculo Arquidiocesano 

e ao lado a construção mais antiga do Largo: a Igreja da Ordem.  

Novamente em direção a Praça Garibaldi, do lado direito de quem sobe o 

calçadão, as construções estão mais subutilizadas. Ao lado da Igreja um 

estabelecimento que visivelmente sofreu reforma há pouco tempo, por alguns 

meses funcionou como bar, mas atualmente encontra-se fechada; ao lado, em 

um prédio todo envidraçado funciona a Universidade Braz Cubas e na base o 

sebo Trovatore.  

Ao lado encontra-se um dos prédios mais chamativos do Largo. A Casa 

Hoffmann foi projetada por um alemão e construída em 1892; com arcos, 

pilastras e sacadas em estilo neo-clássico funciona atualmente como um centro 

de estudo do movimento. O relatório do Plano de Revitalização do Setor 

Histórico de Curitiba sugerem que a casa fosse tombada como patrimônio 

devido suas características arquitetônicas e que fosse dado uma nova utilidade 

ao predico para “abrigar comércio adequado ou órgão cultural”24. Passou para 

responsabilidade da Fundação Cultural de Curitiba, foi restaurada, e atualmente 

funciona como um centro referencial de dança na cidade. 

Contrastando com o preservado prédio da Casa Hoffmann, o próximo 

estabelecimento é um estacionamento de carros, com fachada de grade que 

destoa de todo o entorno do calçadão. Em estilo arquitetônico contemporâneo, 

ao lado do estacionamento encontram-se dois estabelecimentos em um mesmo 

prédio. Os espaços são voltados para o comércio e difusão de arte, são eles o 

Espaço Cult e o Mold’arte Galeria de Arte que dialogam com a Casa Lilás, 

                                                                                                                                                       
23 FONTE: Acervo próprio 
24 IPPUC. Plano de revitalização do Setor Histórico de Curitiba. LYRA. C. C. O (coord). 
Curitiba: IPPUC, 1970, p. 33. 
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próximo estabelecimento comercial que possui a mesma proposta de atingir os 

turistas e moradores da cidade com a exposição venda de produtos artísticos e 

um café/restaurante para os clientes. 

Novamente um estacionamento voltado principalmente para os 

profissionais que trabalham nas lojas do Largo da Ordem, destoando com a 

construção da Casa Lilás. Ao lado do estacionamento uma casa em térrea com 

diversas salas ao fundo a venda e na seqüência outro casarão dividido em dois 

estabelecimentos comerciais: o espaço de corte e costura Atelier Gum e o 

Expressão Bar Petiscaria.  

Entre o bar e a última casa da quadra existe um caixa eletrônico do 

Banco Itaú e logo após o casarão de esquina Solar do Rosário que atualmente 

funciona como um espaço cultura que oferece livraria, café, restaurante, galeria 

de artes e diversos cursos voltados às áreas artísticas 

 

2.1.4.  A DESORDEM 

 

Sábado à noite o mesmo lugar transforma-se e quem passa por ali 

durante o dia, dependendo do horário e do trecho do Largo, não imagina esta 

metamorfose. 

A Praça Garibaldi, às dez horas da noite de um sábado já se encontra 

tomada pelas barracas de estrutura metálica e de madeira, cobertas com lona 

branca que servirão de abrigo aos vendedores da Feirinha do Largo, realizada 

todo domingo das nove horas da manhã às duas da tarde. Em meio às barracas 

(e muitas vezes dentro delas) existem muitos jovens, a maioria vestidos de 

preto, com coturnos de couro e acessórios pelo corpo, que bebem sentados ou 

em pé. Curioso saber que frente há praça encontram-se três bares que vendem 

bebida alcoólica, entretanto os freqüentadores do Cavalo Babão não comprar 

suas bebidas ali, e sim em alguma das lanchonetes existentes há uma quadra 

do Largo, que vendem bebidas mais baratas. Há um carro estacionado na rua, 

bem em frente a fonte do Cavalo, com o porta-malas aberto para poder sair 

melhor o rock em volume alto que vem de dentro do veículo. 



   45
 

No Relógio das Flores há pessoas sentadas nos bancos e gramado. Os 

três primeiros bares da Jaime Reis ao lado da Praça Garibaldi, The Farm, 

Firefox e Tuba’s estão cheios – ainda mais por tal noite de sábado ser de uma 

temperatura agradável: quente e com brisa. Existem muitas motos estacionadas 

na rua e seus donos estão em alguns dos três bares citados. Visivelmente o 

público freqüentador de tais estabelecimentos é mais velho que o que 

permanece perambulando pelo Largo.  

Ao subir a rua Jaime Reis, nas escadarias das Ruínas de São Francisco, 

na calçada e seu palco existem jovens sentados e perambulando, também a 

maioria vestidos de preto, porém com a aparência um pouco mais chamativa 

aos meus olhos – cabelos coloridos e com penteados.  

Logo atrás das Ruínas encontramos a Praça Professor João Cândido, 

seu extenso gramado e o Belvedere que atualmente hospeda a Guarda 

Municipal. Ao redor da praça diversos carros estão estacionados e alguns deles 

com o som em volume alto para ser ouvido pelas pessoas que se encontram 

fora do carro; as músicas variam de funk carioca a algum tipo de rock pesado. 

Casais namoram encostados nos veículos, e amigos passeiam pela praça e pela 

calçada. Verdadeira mistura em um só local. 

Na medida em que vou subindo a Jaime Reis, percebo que os 

freqüentadores deste local não são os mesmos dos que se dirigem ao Cavalo 

Babão, que também se distinguem do público que freqüenta os bares do outro 

lado da rua do Rosário, em torno do Bebedouro.  

Ao cruzar a Rua do Rosário em direção ao Bebedouro nota-se uma 

grande diferença no estilo das pessoas que estão nos bares e casas noturnas. 

Apesar de haver grande circulação de gente – que estão de passagem – há uma 

certa homogeneidade nos freqüentadores dos bares Expressão, Bar do Alemão, 

Sal Grosso, Bar do Saccy e Brasileirinho. Diferentemente dos freqüentadores do 

Cavalo Babão e dos bares da Jaime Reis – em que um visual mais dark mostra-

se presente – os jovens e adultos sentados nas mesas dos bares vestem roupas 

mais coloridas, alguns tocam com as mãos nas mesas de madeiras e outros 

cantam; em outra mesa há um violão e uma roda de cantoria. 
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O Largo da Ordem vê-se todo iluminado pelas luzes das Igrejas – do 

Rosário, Presbiteriana e Igreja da Ordem – e pelas casas que funcionam em 

horário comercial. As lamparinas e construções antigas compõem com a rua de 

paralelepípedo e dialogam com os bares que proporcionam aos clientes um 

ambiente nostálgico. 

O primeiro bar depois da Rua do Rosário, descendo o Largo, é o Bar 

Expressão, com música ao vivo e muitas pessoas sentadas em cadeiras no 

calçamento, mais abaixo, em frente a Casa Hoffmann estão, um ao lado do 

outro, os bares do Alemão e Sal Grosso; é a parte mais cheia do Largo em um 

sábado a noite como este. Nos degraus da Casa Hoffmann estão diversos 

hippies que todo sábado expõem seus trabalhos no local. Na próxima esquina o 

Bar do Saccy também oferece música ao vivo e seus clientes enchem tanto a 

parte de dentro como de fora do bar. Virando a esquerda em frente ao 

Conservatório de Musica Popular Brasileira fica o bar Brasileirinho, famoso pelas 

rodas de samba de domingo após a Feirinha do Largo. 

A noite de final de semana é uma verdadeira festa ao ar livre, em que os 

freqüentadores passeiam de um lado ao outro do Largo com a maior 

familiaridade, destemidos de qualquer perigo. O Largo, portanto, é um local de 

diversidade, e para entender sua dinâmica é necessário levar em consideração 

este fato.   

Em meio a tantas casas antigas, prédios institucionalizados 

representando o aparelho governamental presente, construções restauradas que 

remetem a tempos idos em que as famílias abastadas passeavam pela região de 

forma comportada, vemos a juventude contemporânea, misturando diferentes 

estilos musicais, gostos, cores e formas de comportamento, cada um ocupando 

sua mancha: fankeiros, motoqueiros, punks, roqueiros, sambistas, dentre outros 

dividem o mesmo espaço uns com os outros e com o modelo da tradição e da 

ordem que o Largo mostra em seu cenário.  

 

São as manchas, áreas contíguas do espaço urbano dotadas de 
equipamento que marcam seus limites e viabilizam – cada qual com sua 
especificidade, competindo ou complementando – uma atividade ou 
prática predominante. Numa mancha de lazer os equipamentos podem 
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ser bares, restaurantes, cinemas, teatros, o café da esquina etc, os 
quais, sejam por competição ou complementação, concorrem para o 
mesmo efeito: constituem pontos de referência para a prática de 
determinadas atividades.25  
 

Analisando o espaço nota-se o diálogo entre o passado e o presente: o 

Largo antigo, existente como bairro residencial – do século XIX e XX, marcado 

pela construção de igrejas e casas residenciais de famílias com maior poder 

aquisitivo - e o Largo atual, utilizado para turismo, para manifestações culturais e 

como espaço de lazer. 

 

É esse uso que qualifica nossa memória urbana e sedimenta a vida de 
uma cidade. Alimenta uma tradição, ao mesmo tempo que estimula a 
dinâmica de sua mudança; os índices referenciais de um uso mantêm-
se atualizados e, paradoxalmente, conservam a memória do seu 
passado. Dizemos paradoxalmente porque o uso mantém o aqui-agora, 
o instantâneo de um espaço, ao mesmo tempo que gera uma 
institucionalização, uma memória, um hábito urbano. (...). A fala da 
imagem da cidade.26  

   

O Largo da Ordem somente é o que é atualmente devido o bairro que era 

no passado. As próprias políticas públicas de revitalização do local e de criação 

de um centro histórico, local em que a memória da cidade foi preservada, 

atrativo aos turistas só foi possível devido a existência de um passado diferente 

ao cenário que temos hoje. 

 

Ruas, praças, edificações, viadutos, esquinas e outros equipamentos 
estão lá, com seus usos e sentidos habituais. De repente, tornam-se 
outra coisa: a rua vira trajeto devoto em dia de procissão; a praça 
transforma-se em local de compra e venda; o viaduto é usado como 
local de passeio a pé; a esquina recebe despachos e ebós, e assim por 
diante. Na realidade são práticas sociais que dão significados ou 
ressignificam tais espaços, através de uma lógica que opera com muitos 
eixos: casa/rua; masculino/feminino; sagrado/profano; público/privado; 
trabalho/lazer e assim por diante.27  
 
 

O Largo tem história, durante os anos sua utilização foi mudando, como 

foi mudando seus freqüentadores e sua função dentro de uma cidade em 

crescimento. Neste trabalho, a prática significativa de análise é a apropriação do 
                                                   
25 MAGNANI. Op. cit. p.14. 
26 FERRARA, L. D. Leitura sem palavras. São Paulo: Editora Ática, 2000, p.21 
27 MAGNANI, op. cit. p. 39. 
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espaço de ordem – o Largo da Ordem - para a realização da desordem – 

festejos de pré-carnaval realizados pelo Garibaldis e Sacis.   
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3.  DE VERMELHO E AMARALO 

 

 

3.1. ARTE NA RUA 

 

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

Curitiba vivencia uma realidade não muito comum na cidade: o Centro Histórico, 

e um certo percurso dentro dele, veste-se com uma fantasia alegre e colorida, 

diferente a cada domingo de pré-carnaval em que o bloco Garibaldis & Sacis sai 

com seus integrantes percorrendo o Largo da Ordem e instigando as pessoas 

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

dançarem e cantarem aumentando o número de foliões que acompanham o 

bloco. 

O ano de 2010, segundo informações e pela observação etnográfica 

realizada, foi o ano em que o maior número de pessoas compareceu ao evento, 

formando, por vezes, um grande “mar de gente” que preenchia todas as 

entranhas das antigas calçadas do Largo da Ordem. Foi bonito ver “Curitiba” 

suada, pulando e sendo empurrada pela multidão que se formava, logo que o 

carro de som do Garibaldis & Sacis estacionava em frente ao Conservatório de 

MPB, na Rua Mateus Leme, e os músicos começavam o batuque e os cantores 

puxavam28 sambas, afoxés e lundus, finalizando mais um domingo de festa pré-

carnavalesca na capital paranaense.  

Emocionei-me em diversos momentos e deixei, por muitos deles, de estar 

lá com o olhar atento de pesquisadora - buscando os significados de cada gesto, 

de cada frase ou de cada movimento – entregando-me à música e à dança 

como mais uma das centenas de foliões que lá estavam, deixando somente meu 

corpo mexer e o suor escorrer pela pele.  

Para quem participa, e até mesmo para quem observa pela primeira vez, é 

contagiante o clima festivo do bloco e isso me instigou a buscar as possíveis 

                                                   
28 Utilizarei o termo “puxar” durante todo o trabalho. A gíria é bastante utilizada no meio artístico 
e refere-se ao ato de começar a cantar uma música para que os outros – bateria, outros cantores 
e foliões – acompanhem. 
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razões para este sucesso aparentemente tão raro em uma cidade já “definida” 

por grande parte dos curitibanos como o lugar ideal para “descansar” durante o 

período de carnaval, por não ter uma movimentação carnavalesca expressiva.  

O evento acontece durante os quatro ou cinco domingos que antecedem a 

semana do carnaval, variando conforme o calendário de cada ano. Em 2010 o 

bloco iniciou suas atividades na rua dia 10/01/10 e finalizou os encontros pré-

carnavalescos no dia 07/02/10, sempre aos domingos no Largo da Ordem, após 

o termino da feira de artesanato29. Normalmente30 as atividades artísticas 

iniciam-se a partir das 15h30, e o bloco encerra sua jornada às 20h ou às 21h, 

dependendo da disposição dos músicos, do estado da voz dos cantores e das 

condições climáticas, quando chove alguns integrantes do Garibaldis vão 

embora mais cedo.  

Entretanto a movimentação no local inicia-se desde manhã cedo com a 

Feirinha do Largo e o Largo da Ordem somente silencia-se depois das 23h. 

Depois que o carro de som vai embora, várias pessoas levam seus instrumentos 

para a calçada em frente ao Conservatório de MPB e, inspirados pela tarde 

regada a Garibaldis e à álcool, (re)iniciam a batucada e a cantoria que indica o 

fim de mais um caloroso domingo de pré-carnaval. 

Minha pesquisa aconteceu da seguinte forma: realizei entrevistas com 

alguns dos integrantes do Garibaldis & Sacis, com alguns foliões que 

participavam ou assistiam o bloco durante os domingos de pré-carnaval e com 

uma observação etnográfica durante os quatro domingos que precederam o 

carnaval de 2010 – 17, 24 e 31 de janeiro, e 07 de fevereiro31.  

                                                   
29 A Feirinha, como é conhecida em Curitiba, ocupa todo o Largo da Ordem com barracas de 
estrutura metálica, após a desocupação das barracas pelos feirantes a equipe da prefeitura vai 
retirar as estruturas e deixa as calçadas livres para o bloco passar. Entretanto muitas vezes 
ocorrem atrasos para liberação do espaço e o bloco passa por entre as barracas ainda não 
desarmadas. 
30 Digo normalmente, pois uma das características mais marcantes do bloco Garibaldis & Sacis é 
a ausência de regras fixas. A liberdade é, para muitos dos integrantes, o principal elemento 
presente no bloco. Sobre isto relatarei mais a frente com maiores detalhes.    
31O primeiro domingo, dia 10 de janeiro, foi realizada uma reunião entre os integrantes do 

Garibaldis no bar Brasileirinho para discutir as últimas pendências estruturais do bloco como o 
carro de som, a confecção e distribuição de camisetas e de um caderno com as letras das 
músicas puxadas. Por não considerar o início das atividades não realizei a pesquisa de 
campo neste domingo e só iniciei meus estudos no domingo dia 17 de janeiro 
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Até o final de fevereiro de 2010, o grupo possuía uma “desorganização” 

organizada em um grupo mais ou menos específico, de artistas que se 

conheciam. Esta composição constituía um número de pessoas que sempre 

participaram da organização apenas ou da festa em si do Garibaldis. Desta 

maneira, todos passaram a ser considerados integrantes do grupo. Entretanto 

qualquer um que souber tocar sempre é bem recebido, podendo aparecer nos 

domingos e integrar-se à bateria do bloco.    

No último dia de folia, programei-me para fechar oitenta entrevistas com 

os foliões. Terminada todas elas no último dia de festa, 07 de fevereiro, 

aproximadamente as 19h00, quando o bloco descia da Praça Garibaldi em 

direção ao Memorial da Cidade desabou um temporal, uma chuva de verão que 

levou os foliões ao delírio. A chuva deu fim ao suor que escorria pelos corpos 

que pulavam junto ao carro de som e também às minhas entrevistas realizadas 

àquele dia. No meio da Rua Claudino dos Santos, cercada de pessoas e sem 

teto para me abrigar, meu gravador molhou-se por completo e perdi todas as 

informações nele contidas. Como era o último dia de folia não pude repor as 

entrevistas, ficando com uma perda irreparável.  

Em relação aos integrantes do bloco, foi difícil selecionar quais seriam os 

entrevistados, já que o grupo não possuía – até início de 2010 - uma 

constituição formal, e também porque muitos dos que estavam presentes em sua 

fundação já não estão mais ativos no bloco32, pois sempre foi uma das 

características do grupo o não comprometimento formal.  

Como então selecionar os entrevistados que seriam meus guias ao longo 

do trabalho? Percebi então que cada integrante do grupo tinha mais afinidade e 

participava de uma das três frentes por mim identificadas no bloco: os cantores, 

a bateria e os foliões. Apesar do grupo não ser declaradamente dividido desta 

forma, os integrantes permanentes do bloco atuam mais fortemente em 

determinada área – apesar de todos darem palpite em tudo, existe uma certa 

                                                                                                                                                       
 
32 Tanto que algumas pessoas presentes na data da fundação não são nem lembradas por conta 
do grande fluxo de presentes durante esses 12 anos de existência do bloco, como por exemplo 
Nélio Sprea, Dani Gramani, Alexandre Nero  
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afinidade e maior comprometimento de cada um em uma frente específica – ou 

seja, cada frente possui uma ou mais lideranças que no conjunto tornam-se os 

líderes do bloco. 

Optei, portanto, em entrevistar os participantes que, até onde eu sabia, 

eram considerados os “líderes do bloco”, que estiveram e idealizaram sua 

constituição e/ou que até hoje tem como prioridade durante o mês que antecede 

o carnaval, “botar o bloco na rua”. Aqueles que durante os domingos puxavam 

tanto os outros integrantes do bloco como os foliões.  

Desta forma, entrevistei Pedro Solak, como representante da ala da 

bateria -aparentemente o puxador da música, que sabia todas as composições, 

os breques, tinha um apito na boca nos dias de folia e compareceu a todos os 

domingos de pré-carnaval. Olga Romero, como representante dos foliões – atriz 

e bonequeira, Olga foi uma das fundadoras do bloco e foi dela a idéia do nome 

Garibaldis & Sacis, suas fantasias são meticulosamente confeccionadas, 

diferentes a cada dia de cada ano. Como representantes da organização como 

um todo e, neste caso, dos cantores (tocadores e foliões em alguns momentos) 

os membros do grupo Mundaréu: Itaércio Rocha, Melina Mulazani e Thayana 

Barbosa 33  

As entrevistas foram realizadas ao longo do ano de 2010, porém sem 

aprofundar o tema relativo à nova dinâmica no grupo neste mesmo ano. Com o 

crescimento do grupo e dos participantes de rua, o Garibaldis está tomando a 

decisão de “institucionalizar-se.34 

No ano de 2010 alguns jornais contaram mais de 5000 os foliões que se 

reuniram no Largo da Ordem durante o domingo a tarde para entrar em clima de 

carnaval35. Novidade para alguns, já que Curitiba é considerada por seus 

próprios moradores como a cidade em que não possui carnaval. Pude 

                                                   
33 Falarei mais adiante desta relação entre o Mundaréu e os Garibaldis. 
34 Esta questão será discutida mais adiante. 
35 Segundo o jornal Gazeta do Povo as “Estimativas dos organizadores mostram que o grupo já 

reuniu cerca de 5 mil pessoas em um único dia” 
http://home.rpc.com.br/portal/gazetadopovo/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=971629 Acesso 
em 26/05/2010. 
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comprovar isso durante as pesquisas de campo realizadas nos domingos de 

pré-carnaval de 2010 no Largo da Ordem.  

Parece importante ver o Garibaldis a partir de um “pano de fundo”, da 

mesma maneira como a questão do carnaval do desfile das escolas de samba: o 

ethos da cidade. Parece ser uma mesma moeda e suas duas “faces”. Uma 

contrapartida. A duas faces de Jano36. Esta fama de Curitiba ser conhecida 

como a capital européia do país, em que a “mistura brasileira” pouco aconteceu 

aqui em função dos processos migratórios de etnias européias, tem sido 

bastante discutido, mas o que mais toca a questão do carnaval e sua suposta 

“invisibilidade” atinge em cheio outra “ocultação”, a dos negros.  

O sociólogo Octávio Ianni, ao realizar sua pesquisa sobre negros no sul, 

constatou a invisibilidade do negro no Paraná no discurso de seus entrevistados. 

O autor cita como exemplo na resposta de um de seus informantes sobre o 

negro na cidade de Curitiba: ''Aqui não há negros'' e acrescentavam uma fala 

fatal: 'o nosso negro é o polaco'”37 

 O bloco tem uma longa história de persistência e principalmente de 

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

para fazer festas de rua, com multidões dançando e cantando ao ar livre. Em 

sua entrevista Melina Mulazani entende que:   

 

(…) a afirmação do carnaval é a afirmação de que o povo sua aqui; o povo 
sua, o povo bebe, cai no chão de bêbado entendeu, dá vexame. Todo mundo 
é igual a todo mundo, não existe essa separação, assim, “ai, aqui nós somos 
europeus e nossa cidade é limpa e tudo é arrumadinho e bonitinho”. É bem 
isso, para mim o Garibaldis foi uma salvação, foi uma coisa que abriu a 
minha cabeça para não precisar seguir as regras sempre. Porque o carnaval 
é isso: um dia que você não precisa dar conta para sociedade do que você 
fez, de quem você é, da sua moral (…) .38  
 

Ao me responder sobre a criação do Garibaldis & Sacis Itaércio Rocha 

afirma que: 
                                                   
36 Na mitologia romana, Jano é o deus das portas, porteiro, que inicia e termina os caminhos. 
Sua figura é possui duas cabeças representando os dois lados antagônicos, por isso a referência 
a “duas faces de Jano” 
37  Entrevista com Octavio Ianni . IANNI, O. O preconceito racial no Brasil . Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142004000100002. Acesso em 
13/10/2010. 
38 Trecho da entrevista concedida por Melina Mulazani no dia 16 de dezembro de 2009. 
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(...) alguém comentou que carnaval de Curitiba não existia (...).e eu fiz 
uma provocação “então se não tem essa força que você acha que 
deveria ter, então a gente tem que trabalhar para que isso aconteça, 
convocar as pessoas e fazer com que isso aconteça, porque essas 
coisas não são espontâneas, essas coisas são construídas, se não tiver 
quem construa não vai pra frente mesmo. Tem alguma coisa brecando 
isso ai e a gente tem que fazer com que isso aflore, eu acho que tem 
que ser feito alguma coisa já, o problema é que a gente se reúna”39  

 

Estas foram algumas das respostas que obtive nas entrevistas realizadas 

com os participantes que ajudaram a constituir o bloco quando perguntava sobre 

os motivos que os levaram a formar o Garibaldis & Sacis. Houve um 

posicionamento ativo de alguns artistas - naturais de Curitiba e vindos de outras 

cidades e até outros países – em constituir um grupo que mudasse a concepção 

de que os curitibanos não brincam e não gostam da transgressão características 

entendidas por Darcy Ribeiro como essenciais dos brasileiros: uma mistura de 

índio, negro e branco que deu origem a um povo novo: 

 

Novo porque surge como uma etnia nacional, diferenciada culturalmente 
de suas matrizes formadoras, fortemente mestiça, dinamizada por uma 
cultura sincrética e singularizada pela redefinição de traços culturais 
delas oriundos. Também novo porque se vê a si mesmo e é visto como 
uma gente nova, um novo gênero humano diferente de quantos existam. 
Povo novo ainda, porque é um novo modelo de estruturação societária, 
que inaugura uma forma singular de organização sócio-econômico, 
fundada num tipo renovado de escravismo e numa servidão continuada 
ao mercado mundial. Novo, inclusive, pela inverossímil alegria e 
espantosa vontade de felicidade, num povo tão sacrificado, que alenta e 
comove a todos os brasileiros.40 

 
Segundo Olga Romero o principal objetivo para a criação do bloco foi 

promover a diversão dos “amigos” que participavam da cena artística da cidade 

– atores, bonequeiros, cantores, músicos, escritores, poetas, gente que 

trabalhava com arte no geral - sem imaginar que o bloco tomaria a dimensão 

que vem tomando nos últimos anos. 

 

Então assim que começou. Essa história de liberdade, de tempo, todo mundo 
(eramos no começo né) músicos, atores, bonequeiros, artistas, dançarinos, 
gente que trabalha com arte. Então era isso o que nós queríamos: nos 

                                                   
39 Trecho da entrevista concedida por Itaércio Rocha no dia 12 de outubro de 2010. 
40  RIBEIRO, D. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2006. Grifo nosso 
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divertir. (…) nunca imaginamos, creio que para nenhum de nós ia passar pela 
cabeça que iriamos chegar aos dez anos com três mil pessoas entende? 
Quando começamos eramos vinte cinco, trinta, com convidados.41 

 

O brincar simples brincar e transgredir pessoal esteve presente em todos 

os depoimentos os realizadores do Garibaldis, entretanto na prática, com a 

visibilidade e o crescimento do bloco o festejar está sendo passado também 

para os freqüentadores do pré-carnaval. Aparentemente o Garibaldis e Sacis 

está ensinando os curitibanos a folgarem42 na rua. 

                   

 3.1.2. O BLOCO GARIBALDIS & SACIS 

         

Como já foi mencionado, o bloco é constituído por três frentes: os 

cantores, a bateria e os foliões. A bateria fica do lado ou na frente do carro – 

dependendo do espaço disponível durante o percurso - e possui diversos 

instrumentos percussivos, e pude observar a mesma estruturação da parte dos 

músicos: existem algumas pessoas que estavam presentes todos os dias, 

sabiam todas as músicas a serem puxadas e suas especificidades – letra, 

breques, convenções – e guiavam os outros integrantes da banda. 

 Aqui, mais do que na ala dos cantores, a rotatividade de participantes foi 

enorme. Para tocar no bloco era preciso levar seu próprio instrumento – 

pressupondo assim que a pessoa que possui o instrumento provavelmente deva 

estar habituada a tocá-lo – e demonstrar, durante o percurso, que sabe 

acompanhar e seguir as convenções do puxador; caso o integrante não 

mostrasse habilidade técnica para acompanhar harmoniosamente a banda era 

pedido para ele se retirar. 

Apesar da grande circulação de músicos, alguns compareceram todos os 

domingos e mostraram conhecimento e familiarização com a dinâmica do 

Garibaldis. Entre eles: Pedro Solak, Roberto, Leandro Leal e Cavalo – que 

permaneciam apenas na bateria, sem sair para dançar ou cantar. O fluxo geral 

                                                   
41 Entrevista concedida por Olga Romero no dia 16/12/2009. 
42 Folgar é um termo muito utilizado pelos brincantes da cultura popular brasileira e refere-se à 
festa, realizada nos períodos de folga dos trabalhadores – principais atores das manifestações 
populares tradicionais. 
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de pessoas, por outro lado, caracteriza-se pelo não-comprometimento: vir e 

brincar sem ter que voltar. Portanto, a observação deste “popular” tem suas 

dificuldades inerentes: na maioria dos momentos não consegui identificar todos 

que estavam tocando em todos os momentos, mas percebi uma ordenação na 

qual: existem (algumas pessoas) / músicos que fazem parte da bateria apenas e 

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

“fluência” do circuito todos os domingos; existem os músicos que estão 

presentes todos os domingos no Garibaldis, mas não participam apenas da 

banda, também brincam e cantam em outros momentos; existem os músicos 

que vão tocar, com certa freqüência, entretanto não se responsabilizam em estar 

no horário, em todos os domingos tocando; e existem as pessoas que vão um 

dia apenas, algumas vezes não tocam durante toda a festa, para experimentar 

como é e contribuir para formação musical do bloco. 

 

 
FOTO 10- Banda tocando em frente ao carro de som no dia 07/02/2010.43 
 

Os foliões são membros do bloco que não tocam nem cantam em cima do 

palco, mas brincam muito. Elaboram suas fantasias com muita sofisticação, 

inovando a cada ano; sabem de cor as músicas, comparecem todos os 

                                                   
43 FONTE: Acervo próprio. 
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domingos e são considerados o “modelo” de participantes, que realmente 

entenderam o “espírito da brincadeira” e entraram nela.   

Durante os quatro domingos de pré-carnaval observei a presença de 

algumas pessoas que estavam participando todos os dias como foliões mesmo, 

sem tocar instrumentos ou cantar em cima da Kombi. Olga Romero é uma delas, 

e, acredita ser a mais velha integrante do bloco, só faltou a dois Garibaldis nos 

doze anos de existência e por levar tão a sério a brincadeira autodenominou-se 

“A Condessa Sacissiana” 44. Suas fantasias, nesta etnografia que realizei, 

chamavam a atenção da maioria das pessoas que por ela passavam, pela 

quantidade de detalhes e por serem tão bem planejadas e confeccionadas. Mas 

havia, certamente, um “núcleo duro” da participação, ou seja, aqueles foliões 

que fazem um pouco de tudo, sempre: Rose, Carioca, Lirou, Marcel, Pai Israel e 

Baiana.  

Aqui também existe uma divisão de funções dos foliões do bloco: os que 

são os “foliões oficiais”, portanto, geralmente encontram-se mais próximos da 

Kombi e do grupo de tocadores, ou, da bateria. Estes exageram na produção 

das fantasias e vão todos os domingos para pular e suar. 

Os “foliões oficiais” que se fantasiam, entretanto, além de brincarem, 

tocam e/ou cantam, com a responsabilidade de fazer com que a festa aconteça, 

permeiam o espaço da Kombi, da bateria e, quando só estão brincando, ficam 

por perto; mas há também os foliões que participam mais timidamente da 

brincadeira, vindo fantasiados um dia sim, outro não, mas sempre perto do carro 

de som para poder pular com mais entusiasmo. 

  

                                                   
44 Segundo entrevista concedida: dar mais detalhes desta entrevista… onde, quando, etc… 
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FOTO 11 - Olga Romero em fantasia: “Peguei         FOTO 12- Alessandra “Baiana” em fantasia  
Fogo há muitos anos atrás” dia 17/01/2010.             Garibadis vai à praia no dia 31/01/10. 

 

A ala dos cantores é a mais vista por quem vai aos domingos de pré-

carnaval. Os cantores ficam em cima do carro de som (em 2010 uma Kombi), 

estão sempre muito bem fantasiados, puxam as marchinas, funks, cirandas, 

afoxés e outros ritmos que estejam -ou não- programados.   

Como a maioria dos cantores também toca, é intenso o revezamento 

entre os puxadores. Quem canta geralmente fica em cima do carro, entretanto 

em vários momentos os puxadores descem e juntam-se à banda, conforme vão 

sentindo a vontade da hora. Também descem quando vão tocar algum 

instrumento ou vão brincar com os outros foliões: 

 
(…) eu tanto posso tocar surdo como posso cantar, então até um tempo atrás 
eu ficava... eu me dividia: tocava surdo daí saia, passava o surdo para outra 
pessoa, e daí ia cantar. Daí depois, de uns tempos para cá, eu arranjei um 
surdo que é mais confortável de usar, porque é super pesado tocar surdo das 
3 as 9 da noite. Então normalmente eu saía toda estrupiada (…). Mas assim, 
agora, com tanta gente, os microfones acabam sendo uma bagunça um 
pouco. Tem aparecido, depois que o Garibaldis ficou mais na moda assim, 
tem aparecido mais gente para cantar, então fica um pouco mais tranquilo. 
Tem a Thayana, tem o Ita. Antes a gente dividia assim: normalmente dividia 
eu, o Ita, a Dani a Rose... não tinha muito mais gente sabe, para dividir os 
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microfones. Agora já tem um pouco mais, então é um pouco mais tranquilo 
ficar sem cantar.45  
 
 

Este ano várias pessoas subiam para dar uma canja no carro de som. No 

entanto, os responsáveis mesmo se revezaram entre Itaércio, Melina, Thayana, 

Rose, Lirou, Carioca e Marcel. Este era o grupo que esteve presente todos os 

domingos, fantasiados, procurando não deixar a festa sem cantoria. Aqui, no 

entanto, o acesso é mais restrito pois só pega no microfone quem sabe cantar. 

Segundo o depoimento de Melina Mulazani, aumentou bastante o número 

de cantores para ajudar no percurso do bloco, entretanto, na mesma entrevista a 

cantora deixa claro que não é qualquer pessoa que pode subir no carro e cantar 

as músicas. Ao perguntar sobre as pessoas que contribuem com a cantoria 

Melina respondeu-me que: 

 

(...) normalmente as pessoas são conhecidas ou quem a gente sabe que é 
cantor, por exemplo. Tipo a Cris Lemos chega lá, a Cris Lemos é cantora, ela 
pega o microfone a gente deixa ela cantar, porque tem muito bêbado que 
quer vir cantar, a gente olha para a cara do cara e vê que ele não vai 
conseguir. Então, quando a pessoa é cantora, normalmente ela tem um 
acesso, porque a gente conhece as pessoas e sabe quem canta e quem não 
canta.46   

 

 
Nota-se, portanto, que os participantes do bloco são pessoas que de uma 

forma ou de outra se conhecem, artistas que já trabalharam juntos ou que 

conhecem o trabalho uns dos outros, até mesmo para manter uma harmonia 

técnica entre a voz e o som do bloco, e que geralmente estudam cultura 

popular47. Ao observar essa dinâmica entre os participantes de todos os 

domingos de pré-carnaval, identifiquei que são sempre os mesmos integrantes 

que estão a frente da cantoria e/ou da percussão: Lirou, Carioca, Thayana, 

Melina, Itaércio, Rose, Marcel, Pedro Solak e Leandro Leal, acompanhados dos 

foliões Olga, Pai Israel, Baiana e as Gêmeas - todos eles artistas, produtores ou 

que trabalham com arte popular no geral. 

 

                                                   
45 Trecho da entrevista concedida por Melina Mulazani no dia 16/12/2009 
46 Trecho da entrevista concedida por Melina Mulazani no dia 16/12/2009 
47 No próximo capítulo tratarei mais a fundo sobre o tema cultura popular, 
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Cada vez mais eu vejo que está virando uma função. Antes eu ia só pra 
me esbaldar mesmo né, queria dançar, queria... e daí o Mundaréu 
começou puxa uma música, canta uma marchinha, canta outra, até que 
esse ano eu percebi que quando eu desci o Ita falou “volta! Vem aqui 
cantar!” (...).48  

 

Mesmo assim, notei o protagonismo de Itaercio Rocha, não só em relação 

aos músicos e aos cantores, mas principalmente no diálogo com os foliões e a 

“platéia”49, intervindo de forma a chamar todos a brincarem juntos, porque o 

bloco não era para ser “assistido” mas sim feito por todos, repetindo sempre 

que todos faziam parte dele e deveriam participar ativamente.     

 A partir desse posicionamento entendo que os “garibaldianos” buscam a 

preservação do objetivo essencial do bloco que é a diversão, e que começou do 

bloco era a diversão dos artistas.  

É um sentimento da necessidade de tá brincando, é o sentimento de ta 
dentro de uma brincadeira, de fazer parte de alguma coisa. Então 
quando eu penso no Garibaldis & Sacis eu penso que eu preciso estar 
lá. Eu não sei se as pessoas precisam que eu esteja lá (...) mas eu sinto 
uma necessidade de ta brincando de ta participando.50  

(...) eu sinto que eu tenho essa festa dentro de mim. Adoro alegria, 
adoro estar com outras pessoas, adoro, adoro mesmo brincar assim. Eu 
vejo que o Garibaldis me proporciona isso. Eu não sei o que seria morar 
em Curitiba sem ter o Garibaldis & Sacis (...)51  

 

Mas isso vem se desbordando. Como? Por que? Estas questões suscitam 

discussão, investigação.          

  Em 2010, nos quatro domingos de pré-carnaval em que fiz a observação 

de campo, ficou claro que com a quantidade de pessoas que estavam presentes 

no Largo da Ordem era ilusão querer que todos estivessem ali para cantar, 

dançar e brincar com o Garibaldis & Sacis. Muitos dos entrevistados nem sabiam 

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

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

existência ou não do bloco.  
                                                   
48 Trecho da entrevista concedida por Thayana Barbosa no dia 27/10/2010. 
49 Chamo aqui de plateia as pessoas que estavam assistindo o bloco passar sem realmente 
estarem cantando e dançando. Aparentemente estavam de fora do bloco, conversando sobre o 
que estavam vendo, sobre os foliões, ou sobre outro tema aleatório. 
50 Trecho da entrevista concedida por Pedro Solak no dia 31/01/2009. 
51 Trecho da entrevista concedida por Thayana Barbosa no dia 27/10/2010 
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Mapeei círculos de participação das pessoas com o bloco a partir da 

aproximação com o carro em que os cantores cantavam e que a banda 

acompanhava ao lado. Estas questões serão desenvolvidas mais 

detalhadamente, mas apenas como exemplo, agora, é interessante dizer que o 

grupo de foliões que estava ao redor do carro de som tinha o objetivo principal 

de “aproveitar o bloco”, juntamente com a maioria dos fantasiados que também 

ficavam neste “círculo”, composto por participantes que dançavam e cantavam 

as músicas e muitos deles eram pessoas já conhecidas do grupo Garibaldis & 

Sacis.  

Num “círculo” mais externo a este se encontravam os foliões mais 

tímidos52, nem todos fantasiados, mas participantes ativos da brincadeira, 

dançando e cantando as músicas - ou por já saberem de outros anos ou por 

terem aprendido na hora - mas sem tanta interação com a banda e com os 

músicos como os foliões que brincavam no círculo mais próximo ao carro.  

O próximo círculo que identifiquei foi o que chamei de platéia, pois as 

pessoas que nele se encontravam em sua maioria estavam parados,observando 

os brincantes. 53 A maioria encontrava-se em grupo - ou circulando de um grupo 

ao outro – e conversavam sobre as situações que observavam ali no momento 

ou sobre outros assuntos aleatórios. Era para esses grupos que Itaércio, de cima 

do carro, fazia os chamados, incitava à brincadeira convidando a se integrar no 

bloco e a fazer a festa “todo mundo junto”, reclamando que o Garibaldis & Sacis 

não era para ser assistido, mas para ser feito por todos. Algumas pessoas deste 

grupo se deslocavam para os círculos dos foliões, brincavam um tempo, 

circulavam e depois voltavam à platéia.  

Observei também que algumas pessoas que não tinham ido fantasiadas 

apareceram no próximo domingo com fantasias, algumas mais elaboradas 

outras não. O dia em que mais os brincantes se fantasiaram foi o dia Invertido, 

                                                   
52 Coloquei a palavra tímidos em comparação com os foliões mais próximos da bateria e dos 
músicos, que visivelmente estavam mais soltos, tanto por suas fantasias mais ousadas e 
rebuscadas como pela aparente posição de completa incorporação do papel de folião, com 
atitudes dignas de um personagem livre. 
53 Esta dimensão da classificação é muito instigante: como poderia uma festa carnavalesca ter 

“platéia”, ou “público”? Isso levanta a questão de uma certa “artificialidade” do bloco. 
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em que os homens se vestiam de mulher e as mulheres de homem; foi o dia em 

que houve mais participantes brincando.  

O último círculo por mim observado muitas vezes não se constituía como 

um círculo, era um grande número de pessoas que estavam aos redores do 

bloco, mas que não participavam ativamente do evento. Estavam pelo Largo da 

Ordem apreciando o movimento, mas longe do bloco, sentados em um dos 

diversos bares que existe na região, caminhando pelas calçadas ou sentados no 

gramado, aparentemente estavam na região pelo evento reunir um grande 

número de pessoas, mas não se integravam nas brincadeiras54.  

 

3.2 UM DOMINGO NO LARGO  

 

Foram quatro domingos que o bloco saiu para tomar o Largo da Ordem 

com alegria e diversas formas de transgressão. O trajeto marca a dinâmica 

existente entre a ordem estabelecida pelos equipamentos institucionais do Largo 

e a ocupação de desordem no mesmo local feita pelos freqüentadores do Largo. 

E a idéia de que tinha que ser no Largo da Ordem é porque ali é o lugar 
de maior axé da cidade. Não é a toa que todo mundo quer tomar posse 
daquilo, não é a toa que a Igreja da o berro, não é a toa que a polícia da 
o berro, não é a toa que os comerciantes dali ficam em guerra. A gente 
quer aquele espaço porque aquele espaço nos pertence. Aquele é o 
nascedouro da cidade, é um dos né. Ali tem história, cada pedrinha 
daquela lá tem um axé do cão e é nosso, e a gente tem que se apossar 
daqui. Eu não vou abrir mão de sair dali tão fácil. Ninguém deve abrir 
mão. Tem que ser o lugar do nosso palco, o lugar da nossa Ciranda, o 
lugar da nossa...sabe? E isso tem que ser mantido e garantido pelo 
Estado de que a gente possa usar aquilo com decência, e desde o 
começo a gente quis ali. E ai a gente foi vendo qual seria o dia mais 
legal para plantar aquilo, e a gente foi vendo que o dia legal era o 
domingo.55

 

 

No percurso do Garibaldis deste ano, cada domingo teve uma atividade 

inicial distinta, espontânea, relacionada aos acontecimentos da semana, ou 

                                                   
54 Para essas pessoas não foquei meu olhar durante minha pesquisa de campo, como estava 
buscando entender o que fazia as pessoas estarem pulando junto com o Garibaldis, entrevistas 
com esse grupo, somente depois, ao analisar meu material e a dinâmica do bloco que fui 
entender que estes também deveriam ter atenção como os outros brincantes. Fica claro portanto 
um dos limites deste trabalho. 
55 Trecho da entrevista concedida por Itaércio Rocha no dia 12/10/2010. 
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realizadas por convites feitos pelos artistas integrantes do bloco a outros grupos 

que trabalham com manifestações populares de rua.  

Em 2010 o bloco iniciou suas brincadeiras no dia 17 de janeiro em frente 

ao Memorial da Cidade, como de costume56. Neste trabalho, porém, irei 

descrever apenas minha observação de campo referente ao trajeto, aos temas e 

às situações observadas no último domingo que o bloco saiu: dia 07 de 

fevereiro, “Dia do Invertido”.  

Minha escolha por tal dia deu-se porque foi no “Dia do Invertido” que notei 

maior adesão por parte dos foliões à proposta do bloco: mais pessoas estavam 

fantasiadas, as fantasias eram criativas e elaboradas e as pessoas presentes – 

principalmente os homens vestidos de mulher – pareceram entrar mais a fundo 

no espírito do brincar carnavalesco, objetivo expresso do Garibaldis e Sacis. 

“Você ta em Curitiba, a cidade européia não sei o que, mas a galera ta aqui 

brincando (...)”57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 13: Menina vestida de homem brincando de 
sanduíche com dois homens vestidos de mulher.58 

                                                   
56 Originalmente o bloco saia de frente do Conservatório de MPB e terminava em frente do 
mesmo, entretanto há alguns anos o circuito mudou seu itinerário para privilegiar também os 
outros bares da região que se encontram mais próximos ao Memorial da Cidade. Agora portanto 
o bloco sai de frente do Memorial, sobe para o Relógio das Flores e desce novamente até o 
Conservatório de MPB e o Bar Brasileirinho finalizando a festa ali. 
57 Entrevista concedida por Thayana Barbosa no dia 27/10/10 
58 FONTE:  
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Dia 07/02/10 o Garibaldis iniciou suas atividades as 15h30 em frente ao 

Memorial da Cidade. Em um círculo pequeno, envolto por barracas vazias, 

remanescentes da Feira do Largo de domingo, duas congas e um agogô faziam 

vibrar o local depois das palavras proferidas por Pai Israel, que deu início aos 

“trabalhos” fazendo uma homenagem a um filho de santo que tinha falecido na 

semana que passara e pedindo a abertura dos caminhos – tanto para a alma do 

filho como para o Garibaldis e Sacis que iniciaria seu percurso em poucos 

minutos.  

Pai Israel é pai de santo do Terreiro de Nação Kêto/Nago e um brincante 

que participa do Garibaldis porque acha que “é o Carnaval de Curitiba, o pré-

carnaval, a micareta do Garibaldis. É um bloco de merda, mas é o melhor que 

existe59. Por ser familiarizado com os participantes do bloco foi natural sua 

condução no “ritual” realizado no início das atividades do bloco. Ele começou 

falando sobre os caminhos, a abertura dos caminhos, referendou ao orixá Exu, e 

pediu proteção para o filho que partira aos céus, bem como proteção no 

domingo em que o último Garibaldis sairia às ruas. Levou alguns de seus filhos 

de santo que tocaram e dançaram para Exu aparentemente como nos rituais 

dentro do terreiro. 

Pessoas que queriam assistir ao que estava acontecendo chegaram 

durante a cerimônia de Pai Israel e formou-se um círculo em volta dos religiosos 

em meio às barraquinhas. Pessoas que vieram brincar com o bloco, homens 

vestidos de mulher, mulheres de homens e participantes sem fantasia 

começavam a dar corpo à saideira do ano de 2010.  

 

                                                                                                                                                       
http://www.orkut.com.br/Main#AlbumZoom?gwt=1&uid=4486534073409590901&aid=126570584
7&pid=1265731604917. Acesso em 10/10/2010. 
59 Entrevista realizada com os foliões durante uma festa do Garibaldis & Sacis  no dia 24/01/10 
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FOTO 14- Pai Israel de roupa marrom comandando a abertura dos trabalhos do 
domingo.60 

 

Logo depois que Pai Israel terminou de proferir suas palavras e seus 

filhos de dançarem, cantarem e tocarem, iniciou-se no mesmo local, o Maracatu. 

Ritmo percussivo que tem origens no candomblé de Pernambuco, porém foi a 

parte musical, da percussão dos tambores e molhos que se espalhou por outras 

regiões do Brasil e que é praticada por grupos de Maracatu em diversos Estados 

do país.  

Em Curitiba o Maracatu já sai às ruas em cortejos e arrastões há anos, é 

uma das atividades sempre presente em algumas manifestações “de rua”.61  

Muitos dos integrantes do bloco também tocam em algum grupo de 

maracatu. Por esta aproximação entre membros e estilos, o maracatu abriu o 

batuque enquanto ainda chegavam os foliões.  

O batuque começou então em frente ao Memorial, os tambores zuando e 

os integrantes dos grupos cantando, até que em um dado momento, Itaércio, um 

dos fundadores e figura central do grupo, pegou o microfone e começou a cantar 

                                                   
60 FONTE: Acervo próprio. 
61 Toda última sexta-feira do mês o maracatu faz um cortejo no calçadão da Rua XV, além de ser 
convidado para participar de eventos específicos como manifestações a favor de alguma causa, 
atos contra alguma causa, eventos culturais, arrastões de encerramento ou abertura de eventos 
diversos, dentre tantos outros. 



   66
 

junto com o coro. A próxima música foi puxada por ele e assim deu-se a 

transição das atividades “de abertura”, para o inicio da brincadeira “sacissiana”. 

O grupo de maracatu continuou em arrastão em direção ao bar Brasileirinho e o 

Garibaldis & Sacis permaneceu ali, agregando mais e mais foliões. 

Eram aproximadamente 16h20 quando o bloco inteiro começou tocar e 

cantar, enquanto mais “invertidos” iam chegando. Foi um dos dias mais 

divertidos para todos, observando e curtindo as figuras que apareciam vestidas 

de homem ou de mulher, totalmente caracterizados. As fantasias usadas faziam 

com que os foliões “interpretassem” personagens – muitos deles personificando 

figuras conhecidas como, por exemplo, Che Guevara ou Carmem Miranda, 

outros somente travestidos com estereótipos do malandro ou da mulher 

“gostosa” – e durante todo o percurso brincassem com seus novos “eus” 

fazendo com que a última tarde tenha sido repleta de gargalhadas.  

            
FOTOS 15 e 16 - Fernando Franciosi na cuíca e Leandro Leal no tarol, ambos fantasiados de 
mulher e prontos para tocar na bateria do bloco.62 

 

                                                   
62 FONTES: Acervo próprio. 
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O dia estava ensolarado e muito quente, enquanto o bloco agregava mais 

foliões no Memorial da Cidade, aprendendo a cantar as marchinhas compostas 

pelos integrantes do Garibaldis, puxadas pelos cantores e bateria do bloco. É 

possível perceber que existem alguns locais que são “pontos” para estacionar o 

carro de som do bloco e, nessas paradas, aparecem alguns tipos de músicas 

específicos, que já são tradicionalmente “puxadas” pelos cantores nestes locais. 

Seria uma espécie de “roteiro” tanto geográfico quanto musical.  

Neste sentido, o Memorial é o local em que sempre se começa a folia e 

no qual são “puxadas” diversas marchinhas. O Relógio das Flores é o ponto em 

que continuam sendo puxadas as marchinhas e também os funks autorais, 

geralmente puxados por Thayana Barbosa. Quando o bloco retorna ao 

Memorial, pela Rua Claudino dos Santos a marcha-rancho é repertório 

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

dos momentos que fica muito presente na sua memória sobre o circuito do 

bloco63: (...) descendo, cantando a Marcha Rancho: bandeira branca amor. 

Nossa aquilo da vontade de chorar, todo mundo cantando, é lindo, é lindo. Você 

olha tem gente por todos os lados (...)64. 

Depois do carro de som estacionar novamente em Frente ao Memorial da 

Cidade, parte para o Bebedouro – Largo Coronéu Enéas – e lá a ciranda65 é 

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

dadas e sincronizados na coreografia. O local em que o bloco finaliza seu 

percurso é na rua Mateus Leme, em frente ao Conservatório de MPB e ao Bar 

Brasileirinho, neste local são puxados sambas raiz, lundus e afoxés além das 

marchinhas puxadas durante todo o percurso. 

                                                   
63 Marcha-rancho é um gênero de marchinha tradicionais surgida no final do século XIX quando 
os ranchos eram desfiles tradicionais no carnaval. Neste caso a marcha-rancho referida é 
Bandeira Branca, composta por Laércio Alves e Max Nunes imortalizada pela voz de Dalva de 
Oliveira. 
64 Trecho da entrevista concedida por Thayana Barbosa no dia 27-10-10. 
65 A ciranda é um ritmo tradicional do litoral do Pernambuco em que os participantes fazem uma 
roda, girando em sentido anti- horário e levando o corpo, acompanhado pelos braços unidos, 
para frente e para trás, lembrando o movimento das ondas do mar.  
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Como o dia 07-02 era o último dia, e como as músicas já tinham sido 

cantadas nos outros domingos, as letras das canções já eram conhecidas pelos 

brincantes que cantavam e dançavam juntamente com os participantes do bloco. 

 A cada domingo foi apresentado uma nova composição estreada no dia: 

se ela “pegasse” continuaria a ser puxada nos outros domingos, se “não 

pegasse” não era lembrada nos outros dias.  

No dia 07 a música apresentada foi “A marchinha do pesquisador”. 

Percebendo que o bloco crescera demais nos últimos anos e que começara a 

ser foco de algumas pesquisas – e muitos registros audiovisuais – Pedro Solak e 

Itaércio Rocha fizeram tal marchinha, com a qual me identifiquei bastante, que 

foi “puxada” pela primeira vez em frente ao Memorial.66 

 

TESE DO BABADO – PEDRO SOLAK E ITAÉRCIO ROCHA 

O nosso bloco é mesmo um babado 
Já virou tese de mestrado 
Anota, filma, tira foto 
Mas só não esqueça de brincar no nosso bloco 
Anota, filma, tira foto 
Agora venha brincar no nosso bloco  
Larga sua tese e vaia dentro 
Na real quero ver seus fundamentos 
 

                                                   
66 Parece que este “espírito bricalhão”, carnavalesco encontrou mais um “filão” aqui, tirar sarro 
dos pesquisadores. 
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FOTO 17- Inicio do Garibaldis & Sacis do dia 07-02-10. Aqui, enquanto Itaércio 
Rocha, inspirado em Carmem Miranda e Melina Mulazani, vestida de 
“malandro”, cantam os foliões vão se reunindo para iniciarem o percurso 
tradicional de todos os domingos.67  

 
Depois desta “folia” em frente ao Memorial, o carro, como de costume, 

aproximadamente às 17h15min foi em direção ao chafariz do Cavalo Babão. No 

primeiro momento, o Largo parecia mais vazio que os outros domingos, e 

realmente estava. No entanto, com o passar da hora e, enquanto o carro de som 

subia o Largo, a Praça Garibaldi foi se enchendo cada vez mais de figuras 

engraçadas e muito criativas.  

                                                   
67 FONTE: Acervo próprio. 
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FOTO 18- Praça Garibaldi tomada por foliões e a Kombi do bloco estacionada em 
frente à loja Capim Limão. 68 

 

A Kombi do som foi subindo e parou em frente à loja Capim Limão sem 

completar o percurso usual que é estacionar em frente ao Relógio das Flores. 

Neste momento a praça já estava cheia e as músicas não saíram das 

costumeiras marchinhas autorais e algumas tradicionais que sempre eram 

cantadas ali no Relógio das Flores. Em todos os domingos anteriores aquela 

parada também era o local de se cantar alguns funks: sempre autorais, com 

referência a situações cotidianas de forma maliciosa, ambígua ou que criticam 

algum tema na batida do famoso ritmo carioca.  

 

GAROTA CURITIBANA - Thayana Barbosa 
 
Garota Curitibana está sempre na balada  
Procurando um novo broto 
Ou uma noite inusitada 
Baladeira, baladeira  
Bagaceira 
Segunda vai no Era Só, posa de moça descolada 

                                                   
68 FONTE: http://www.flickr.com/photos/thaianalp/4342376774/in/photostream/. Acesso em 
15/10/10. 
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Terça-feira Wonka Bar, paga de Cult pra moçada 
Quarta-feira Jacobina, só pra dar uma paquerada 
Quinta-feira vai ao jazz, cheira pó fica noiada 
Sexta-feira no La Lupe, dança dub bem chapada 
Sábado vai lá no samba só pra dar uma encoxada 
Domingo corre pra feira pra comer uma empanada 
Depois senta no Sal Grosso, passa tarde bem lesada 
Termina a noite no Soho e dança até de madrugada 
Baladeira, baladeira  
Bagaceira 
 

Inspirados nas manifestações de cultura popular brasileira, o bloco usa a 

arte de rua para fazer referências à cidade de Curitiba: características materiais, 

climáticas, mas também características comportamentais, referentes aos 

estereótipos curitibanos, por exemplo Este funk citado acima, composto por uma 

das integrantes, critica o tipo da garota curitibana e, o mais interessante, é que 

as pessoas cantam sobre si mesmas, já que muitos dos freqüentadores do 

Garibaldis & Sacis também freqüentam esse circuito noturno expresso na letra 

da música.  

Para Itaércio, a manifestação de rua “ (...) é um espaço para cantar aquilo 

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

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

tomado, invadido, a idéia é invadir, a idéia é tomar de assalto”. 69  

Assim como acontece na maioria das manifestações de cultura popular, 

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

de acordo com os acontecimentos atuais que de alguma forma marcaram a 

sociedade. O funk, por exemplo, foi inserido no repertório do bloco por ser um 

ritmo que atualmente representa a “relação”, a sensualidade, sexualidade: a 

transgressão enfim.   

A transgressão é o elemento que o bloco busca proporcionar, antes aos 

próprios “garibaldianos”, e agora sugerido aos foliões que vão brincar nos 

domingos de pré-carnaval.   

(...) não é só o caos né, e esse caos é desejado, ele faz parte da 
estrutura, se não tiver a estrutura não se põe de pé. Não tem como você 
fazer carnaval sem negro, viado e gente maluca, bebida. Não tem como, 

                                                   
69 Trecho da entrevista concedida por Itaércio Rocha no dia 12/10/2010. 
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não tem como, menor possibilidade. Sem essa consciência alterada e 
sem uma certa dose de transgressão.70 

Neste sentido dois temas podem ser trabalhados: a) a estrutura 

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

bloco tem mostrado. Esses dois temas são distintos, opostos até, porém 

dialogam entre si71.          

 Em vários momentos do percurso alguns integrantes do Garibaldis 

chamavam a atenção dos foliões para virem fazer a festa junto com o bloco. 

Diversas vezes Itaércio dizia no microfone, que “aquilo ali não era um show”, 

que todos tinham que “construir junto” o pré-carnaval e que todos deveriam 

brincar e não ficar olhando quem pulava.      

 No dia 07/02/10, enquanto o carro de som estava estacionado na frente 

da loja Capim Limão, a foliã Alessandra Flores, atriz e integrante do bloco, que 

em todos os domingos foi com uma fantasia bem produzida, subiu na Kombi, 

pediu o microfone para falar e, vestida de Che Guevara, deu seu depoimento: 

falou a quem quisesse ouvir que o fantasiar-se era um exercício de libertação e 

que todos que estavam ali deveriam experimentar irem um dia ao Garibaldis de 

fantasia para sentirem o que ela estava sentindo, e terminou sua fala com a 

frase “meu nome é Alessandra e eu me fantasio”, fazendo alusão aos 

depoimentos de “auto-ajuda”.       

 O “depoimento” de Alessandra e as “broncas” dadas por Itaércio parecem 

marcar a intenção e uma forma de ensinar às pessoas presentes como se deve 

“pular num bloco de carnaval”, como “transgredir” utilizando as manifestações 

populares de rua como local, forma e exemplo de “como fazer”. Uma brincadeira 

espontânea, mas também uma “pedagogia” carnavalesca.   

 Em meio às diversas marchinhas, broncas e depoimentos, diversos 

cantores subiram no carro de som para puxar as músicas. Quando Eduardo 

Gomide, Lirou, Carioca e Manchinha estavam em cima da Kombi foi eleita a 

Rainha Não Coroada de 2010. Um homem fantasiado de mulher que em 2009 

havia sido Manchinha e que  em 2010, ganhou o concurso novamente. 
                                                   
70 Trecho da entrevista concedida por Itaércio Rocha no dia 12 de outubro de 2010. 
71 Falarei disso mais adiante. 
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 Às seis e meia da tarde - em fevereiro o dia é prolongado em Curitiba - o 

Largo encontrava-se completamente coberto por pessoas que pulavam e 

cantavam as marchinhas, bem como um grande público que se distraía, curtindo 

a movimentação. O calor era digno de um verão tropical e o carro de som do 

Garibaldis & Sacis começava a descer a Rua Claudino dos Santos para 

estacionar em frente ao Memorial – trajeto usual que o bloco faz todos os 

domingos pré-carnavalescos. Foi quando o céu escureceu, a chuva desceu para 

refrescar o suor dos foliões e tranqüilizar os integrantes do Garibaldis que 

estavam preocupados com a quantidade de pessoas presentes no local e nas 

possíveis conseqüências que isso poderia ter.   

(...) você não carrega mais 60 pessoas, 100 malucos, você carrega 
agora dez mil pessoas. Você estava lá no dia da chuva. Ali tinha mais de 
10 mil pessoas, o Largo inteiro tomado, inteiro, inteiro. Quando começou 
a chuva, um pouquinho antes, da casa Garibaldi até o Brasileirinho 
aquilo tudo estava tomado e aquelas ruas nas imediações também. 
Estava tudo tomado, quando chegou ali na Igreja Presbiteriana eu falei 
“fodeu a gente não vai conseguir descer”, a kombinha não andava, não 
tinha espaço. Não tinha uma corda, não tinha uma proteção para músico 
nenhum e o bicho estava pegando. A gente ia, claro que a gente ia, 
obvio que a gente ia descer.72 

A princípio, com a chuva, aumentou a euforia dos foliões que se 

encontravam ao redor da Kombi: todos iam pulando e cantando as músicas que 

os cantores ainda puxavam lá de cima do carro - e a todo o momento, eles 

própiros pediam para abrirem passagem pois a kombinha não estava 

conseguindo andar. Mais uns cinco minutos, porém, a chuva começou a 

engrossar e o que era para ser uma garoa refrescante tornou-se uma verdadeira 

chuva de verão. Bom para os Garibaldis, que puderam andar com o carro – 

inclusive para tirá-lo do meio da chuva, já que estava todo carregado com 

equipamentos de som – e ruim para os foliões que tiveram que se esconder 

embaixo de alguma marquise para não perder os equipamentos eletrônicos que 

carregavam.           

 No meu caso, este foi o momento em que perdi as últimas entrevistas que 

tinha realizado durante todo o domingo. Também fiquei aliviada com a chuva 

                                                   
72 Trecho da entrevista concedida por Itaércio Rocha no dia 12/10/2010. 
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que caía, entretanto quando me dei conta, meu gravador, que estava guardado 

em minha pochete, já estava todo molhado e não ligava mais. Fiquei bem 

abalada com a surpresa. Deixei a “cena” e pedi abrigo na casa de um amigo que 

morava em cima do bar Brasileirinho. Desolada fui me secando, me 

recompondo, e esperei a chuva passar.   

 
FOTO 19- Momentos antes da chuva desabar o céu cobre-se de nuvens de um 
lado e sol do outro formando um arco-íris para complementar o cenário da a Rua 
Claudino dos Santos cheia de foliões e o carro tentando descer para o 
Memorial73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

73FONTE: 
http://www.orkut.com.br/Main#AlbumZoom?gwt=1&uid=4486534073409590901&aid=126570584
7&pid=1265731499588. Acesso 20/10/10. 
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4. A ALEGRIA ENSINADA 

 

 

Passada a chuva era hora de pensar “a seco”; depois de cinco domingos 

pré-carnavalescos, oscilando entre pesquisadora e foliã, chegara o momento de 

me distanciar do objeto de pesquisa e analisar campo de forma acadêmica. O 

que o cenário, o trajeto, os fazedores e o público do bloco trazem para a análise 

dos fatos? 

Os fatos da cultura são sempre processos sociais totais, isto é. Abarcam 
e imbricam diferentes aspectos da realidade em sua realização 
(aspectos econômicos, sociais, políticos, jurídicos, morais, artísticos, 
religiosos entre outros), e são capazes de articular em seu interior 
valores prévios e a consideração dos processos culturais populares a 
partir de seus próprios termos. Isto nos dá a chance de compreendê-lo, 
fazendo jus a sua contemporaneidade e à riqueza artística e humana 
por eles veiculada74 

 
Segundo Maria Laura Cavalcanti é preciso analisar o contexto em que um 

fato cultural acontece para que possamos entende-lo. Desta forma o bloco tem 

suas especificidades, por ser inspirado em manifestações culturais populares 

porém de natureza distinta.  

Sobre a cultura popular Maria Laura considera impossível conceituar tais 

manifestações pois são muito complexas, entretanto entende que: 

 

(...) esse saber e cultura são históricos e complexos. Integrando muitas 
vezes num único processo, oralidade e escrita, trabalho e lazer, 
comunitarismo / autoria coletiva e heterogeneidade social / autoria 
individual, cidade e campo; sagrado e profano, solidariedade orgânica e 
mecânica, circuitos de trocas menos ou mais monetarizados e 
profissionalizantes. Visto sem preconceitos e em sua integralidade, a 
cultura e o saber popular são poderosos diluidores de fronteiras rígidas 
entre o que quer que seja; são eficazes canais de comunicação humana 
a romper barreiras entre diferentes grupos, camadas e classes sociais. 
São também, como qualquer outro processo sócio-cultural, arenas onde 
se enfrentam interesses diferenciados e palco de processos tensos e 
conflitivos de variada natureza. No seu centro vicejam, entretanto formas 
artísticas de valor humano universal75. 

                                                   
74 CAVALCANTI, M.L.V.C. Cultura e saber do povo: uma perspective antropológica. In: Revista 
Tempo Brasileiro. Patrimônio Imaterial. Rio de Janeiro: Ed. Tempo Brasileiro, 2001, p. 10. 
75 CAVALCANTI, M.L.V.C. Cultura e saber do povo: uma perspective antropológica. In: Revista 
Tempo Brasileiro. Patrimônio Imaterial. Rio de Janeiro: Ed. Tempo Brasileiro, 2001, p. 05. 
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FOTO 20 - Garibaldis & Sacis de 200276 

 
O Garibaldis é Sacis é um bloco pré-carnavalesco de natureza híbrida. 

Realizado no centro da cidade, sem nenhum apoio institucional, seus integrantes 

são todos artistas que estudam ou que de uma maneira ou de outra trabalham 

com cultura popular, e seus freqüentadores, apesar de diversas “tribos” são em 

sua maioria pessoas de classes economicamente mais favorecidas.  

Das 51 entrevistas com os foliões analisadas, pude notar que a maioria 

dos participantes são profissionais que trabalham com arte (publicidade, 

designer, produção cultural, artistas de diversas áreas) e com educação 

(professores) variando a faixa etária de 16 a 59 anos. 

Nota-se portanto que o bloco não tem uma origem popular no sentido 

dado por Nestor Canclini: 

(...) o popular é nessa história o excluído: aquele que não tem patrimônio 
ou não conseguem que ele seja reconhecido e conservado; os artesãos 
que não chegam a ser artistas, a individualizar-se, nem a participar do 
mercado de bens simbólicos “legítimos”; os espectadores dos meios 
massivos que ficam de fora das universidades e dos museus, 
incapazes”de ler e olhar a alta cultura porque desconhecem a história 
dos saberes e estilos77. 
 

                                                   
76 FONTE: Acervo Marcel Cruz 
77 CANCLINI, N. G. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2003, p. 205. 
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Ao contrário, o bloco é idealizado por artistas que bebem na fonte do 

popular para realizar sua festa de forma reinventada. Toda a estrutura do bloco é 

baseada nas manifestações culturais populares e repassada aos participantes 

do bloco que, aparentemente, a cada ano que passa, aprendem a “se libertar”.  

A mistura entre “popular” e “erudito” é um movimento que vem 

acontecendo naturalmente com a globalização e provavelmente estes dois 

conceitos já estejam ultrapassados. Sobre sua reflexão a respeito da cultura 

popular na atualidade Canclini continua: 

 

A cultura popular ganha novas dimensões, é absorvida por grupos 
urbanos, por exemplo e resignificada a partir de um novo contexto, 
transformando-se em manifestação híbrida, pois agrega diferentes (e 
muitas vezes divergentes) elementos. A evolução das festas tradicionais, 
da produção e venda de artesanato revela que essas não são mais 
tarefas exclusivas dos grupos étnicos, nem sequer de detores 
camponeses mais amplos, nem mesmo da oligarquia agrária. (...) é 
possível pensar que o popular é constituído por processos híbridos e 
complexos, usando como signos de identificação elementos 
procedentes de diversas classes e nações78.  

 

O tema da tradição e modernização nas sociedades ditas complexas, 

também é objeto de estudo do antropólogo Gilberto Velho, que analisa o 

fenômeno entendendo que há um diálogo entre as diferentes experiências e 

códigos que geram novas formas de expressões e entendimentos, em novos 

contextos: 

Ou seja, embora as cultura populares não estejam insuladas, mas em 
permanente relação, guardam não só tradições próprias, como tem 
formas particulares de se apropriar e interpretar outros níveis e 
dimensões culturais da sociedade abrangente.79 
 

Entendendo essa dinâmica entre popular e urbano e a influência que um 

gera no outro, me baseio no entendimento de Richard Schechner sobre os 

acontecimentos das coisas, e utilizo aqui a idéia de que o Garibaldis & Sacis é 

uma performance artística. Para este autor: 

 

                                                   
78 CANCLINI. Op. cit, p.220. 
79 VELHO, G. Bibliografia, trajetória e mediação. In: VELHO, G, KUSHNIR, K (orgs). Mediação, 
Cultura e Política, Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001, p. 22. 
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Tratar qualquer objeto, obra ou produto como performance – uma 
pintura, um romance, um sapato, ou qualquer outra coisa - significa 
investigar o que esta coisa faz, como interage com outros objetos e 
seres, e como se relaciona com outros objetos e seres. Performances 
existem apenas como ações, interações e relacionamentos80.  
 

E continua: 

Performances afirmam identidades, curvam o tempo, remodelam e 
adornam corpos, contam histórias. Performances artísticas, rituais ou 
cotidianas são todas feitas de comportamentos duplamente exercidos, 
comportamentos restaurados, ações performadas que as pessoas 
treinam para desempenhar, que têm que repetir e ensaiar81 

 

Para Schechner as performances podem ser cotidianas, rituais ou 

artísticas, independentemente de qual destas performances é realizada o 

entendimento delas pode dar-se sempre a partir das categorias ser, fazer, 

mostrar-se fazendo e/ou explicar ações demonstradas (SCHECHNER, 2007). 

Tais conceitos permitem analisar e diferenciar o ato performático do 

Garibaldis & Sacis de demais manifestações de cultura popular. Primeiramente 

pois tal bloco realiza uma performance artística, quando mostra-se fazendo uma 

manifestação que não é tradicional ou original de Curitiba, mas sim trazida por 

um grupo de artistas que saem durante os domingos de pré-carnaval, no Largo 

da Ordem, para brincarem e mostrar-se brincando aos passantes. 

Diferentemente de uma performance ritual ou cotidiana em que as ações 

praticadas são ações do próprio ser e dão-se na vida social do individuo ou 

grupo, sem ter a intenção de mostrar-se como arte82, a performance artística é 

construída para “mostrar-se fazendo”, ser vista pelos espectadores ou possíveis 

participantes. 

Assim o Garibaldis & Sacis pode ser entendido como um bloco que se 

encontra no entremeio de tais performances: não é uma manifestação popular 

em seu sentido tradicional, pois é feita por artistas que estudam e 
                                                   
80 SCHECHNER, R. O que é Performance. Disponível em: < http://hemi.nyu.edu/course-
rio/perfconq04/materials/text/OqueePerformance_Schechner.htm > Acesso em 11 de outubro de 2007, p. 
02 
81 SCHECHNER. Op. cit. p.01  
82 Apesar de muitas manifestações de cultura popular tornarem-se performances artísticas, como 
o Fandango paranaense, por exemplo, que realiza bailes e apresentações para que turistas ou 
interessados assistam, inicialmente tais manifestações originam-se da necessidade da 
comunidade em expressar algo mais profundo do que a própria manifestação aparenta, 
independente de ser valorizada como arte. 



   79
 

conscientemente buscam realizar festas aos moldes populares. Entretanto o 

bloco possui uma estrutura tão baseada nas festas e manifestações populares 

que não pode ser considerado apenas uma performance artística já que seus 

integrantes saem para realmente brincar na rua: 

 

(...) eu sinto que eu tenho essa festa dentro de mim, adoro alegria, adoro 
estar com outras pessoas, eu adoro mesmo brincar. Eu vejo que o 
Garibaldis me proporciona isso. Eu não sei o que seria morar em 
Curitiba sem ter o Garibaldis e Sacis.83  
 

Minha motivação particular é ser feliz, porque eu fico muito feliz dentro 
do bloco. E a minha motivação enquanto grupo é fazer os outros felizes, 
porque o povo fica muito feliz junto com o bloco.84  

A liberdade, a falta de preconceitos, a vontade de se divertir livremente. 
Não há dinheiro no meio, nada. Nada mais que a vontade de ser livre, 
de divertir-se e ser bonito, colorido, musical. O que uma pessoa pode 
pretender da vida mais que isso?85  

(...) para mim o Garibaldis foi uma salvação, foi uma coisa que abriu a 
minha cabeça para não precisar seguir as regras sempre.86  

 

Das idéias colocadas por Schechner é possível levantar algumas 

questões importantes a serem analisadas para a compreensão da performance 

do bloco e para o desenvolvimento deste trabalho.  

Primeiro a noção de comportamento restaurado indica que a ação 

realizada na performance já foi feita em algum outro momento, é duplamente 

exercida, foi apreendida, ensinada, adquirida através da prática ou da 

observação e é refeita pelo performer da forma como ele entende que é melhor. 

Ou seja, a partir de toda sua vivência, as ações performatizadas são escolhidas 

em uma variedade de possíveis outras ações não escolhidas.  

O comportamento restaurado é o processo chave de todo tipo de 
performance, no dia-a-dia, nas curas xamânicas, nas brincadeiras e nas 
artes. O comportamento restaurado existe no mundo real, como algo 
separado e independente de mim. Colocando isto em termos pessoais, 
o comportamento restaurado é eu me comportando como se fosse outra 

                                                   
83 Trecho da entrevista concedida por Thayana Barbosa no dia 27/10/2010. 
84 Trecho da entrevista concedida por Pedro Solak no dia 31/01/2010 
85 Trecho da entrevista concedida por Olga Romero no dia 16/12/ 2009 
86 Trecho da entrevista concedida por Melina Mulazani no dia 16/12/2009 
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pessoa, ou eu me comportando como me mandaram ou eu me 
comportando como aprendi87  

 

A outra idéia refere-se à análise da relação entre o que é realizado e 

como é recebido pelo público, para isso é necessário buscar entender o que é 

que a performance propõe, qual suas especificidades, a realidade em que é 

aplicada e quais as reações às propostas. Estas serão as perguntas que 

nortearão o desenvolvimento do presente capítulo buscando compreender qual 

a natureza de tal performance.  

 

4.1 DO POPULAR À PERFORMANCE 

 

Como já foi dito, o Garibaldis & Sacis é uma festa pré-carnavalesca que 

há 12 anos acontece em Curitiba, por iniciativa de Itaércio Rocha, toda inspirada 

nas manifestações populares da cultura brasileira. Esta inspiração norteia a 

estrutura interna do grupo e também a forma como a festa é conduzida e 

realizada.  

Existe uma ordem para que o caos aconteça – uma estruturação interna 

para que a festa possa ser aparentemente desordenada. E essa característica 

foi conscientemente aderida pelo grupo, composto por artistas que estudam 

cultura popular e decifraram esta estrutura nas manifestações brasileiras: a 

ordem para a desordem.  

Maria Laura Cavalcanti, em seu artigo sobre folclore e cultura popular, 

nos fala um pouco sobre esta estrutura existente em tais manifestações: 

Pensemos numa brincadeira de bumba-meu-boi, num carnaval ou numa 
festa do Divino. Entre seus atores centrais temos um sem número de 
especialistas (bordadeiras, costureiras, artesãos, dramaturgos, 
compositores, músicos, palhaços, líderes locais, patrões, empregados, 
etc.) e os caminhos de produção de uma bela festa é também cheio de 
desníveis, tensões e conflitos. Um só processo cultural abriga, portanto, 
diferentes circuitos de produção e circulação88.  

                                                   
87 SCHECHNER, R. O que é performance. Disponível em: 
http://hemi.nyu.edu/course-rio/perfconq04/materials/text/OqueePerformance_Schechner.htm. 
Acesso em 11 de outubro de 2007. p. 07 
88 CAVALCANTI, M.L.V.C. Duas ou três coisas sobre o folclore e cultura popular. In: 
Seminário Nacional de Políticas Públicas para culturas populares. Brasília: Ministério da Cultura, 
2005, p. 04.  
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Ao perguntar a Itaércio Rocha sobre a proposital construção de uma 

estrutura, baseada nos autos populares, para se manter o caos, ele me 

respondeu que no Garibaldis foi tudo construído conscientemente, pois: 

Faz parte da estrutura manter o espaço do caos, ter o caos como... Não 
é o caos, uma das coisas mais importantes nesse processo da arte do 
povo é a questão de ter uma certa dose de ter uma consciência 
alterada. (...). Mas o espaço, no espaço da brincadeira, (...) dentro da 
brincadeira, por exemplo, tem sempre que ter um, por exemplo, na 
ciranda: tem coisa mais organizada que a ciranda? Não tem! Você tem 
que bater o pé juntinho, você tem que estar de mãos dadas, você tem 
que estar em círculo. É muita regra, correto? Você tem que cantar junto, 
tem sempre que ir para aquele sentido anti-horário, então não tem jeito. 
Mas isso tudo é para que você e cada um tenha, dentro dessa estrutura, 
a gingada que você tiver. Ninguém dança ciranda igual a ninguém. (...). 
Então não é total e completamente programado como o caos também é 
um pouco que um espaço desejável e um espaço que tem que ser 
mantido então ele tem que ser programado também. No sentido que tem 
que ter espaço pra isso. A construção. Nada ali é aleatório, tudo ali é 
construção. (...) chamar as pessoas certas, fazer a reunião, esperar que 
as coisas aconteçam, programar cada encontro. Todo carnaval de cada 
ano é programado. A gente levanta; a gente foi criando os temas, a 
gente vai elegendo os temas ano a ano então isso tudo é programado89 

 

Sobre esta relação organização x desorganização da brincadeira feita 

durante os domingos de pré-carnavais, Thayana Barbosa também entende que: 

 

Na verdade é uma brincadeira muito organizada. A gente tem hora pra 
começar, tem hora pra terminar, tem o momento que a gente canta só 
marchinhas do bloco, tem momento que a gente avacalha, tem 
momento que desce com a marcha-rancho. Isso tudo ta tudo 
esquematizado. Claro que isso foi criando uma forma de acordo com a 
construção da festa, a gente viu que pra descer tem que ser mais 
devagar porque o bloco já tem mais gente (...) então a gente vai 
aprendendo também a cada Garibaldis a gente aprende como é o 
melhor jeito de encaminhar a festa.90 

 

A partir destas falas fica clara a compreensão dos membros do Garibaldis 

em relação à estrutura existente nas manifestações de cultura popular – no 

exemplo da ciranda – e a consciência da necessidade desta estrutura para que a 

festa possa ocorrer.  

                                                   
89 Trecho da entrevista concedida por Itaércio Rocha no dia 12/10/2010. 
90 Trecho da entrevista concedida por Thayana Barbosa no dia 27/10/2010. 
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Em todas as entrevistas realizadas com os cinco participantes do bloco, 

Itaércio Rocha aparece nas falas como sendo o grande mentor do bloco 

curitibano. Quem pensou, chamou e organizou as pessoas e a estrutura do 

Garibaldis, constituindo o bloco com as características que ele possui. 

(...) o Ita que é a pessoa que mais vivenciou a cultura popular como 
brincante, como boiero, ele traz pro bloco essa coisa muito forte do 
comando da festa. Toda festa tem um amo, um presidente do boi, um 
presidente do cavalo marinho que é a pessoa que apita, que comanda a 
festa mesmo, né. E o Ita já veio, já começou a brincadeira já com esse 
espirito, e já com essa bagagem mesmo. Então eu acho que realmente 
ele é realmente a pessoa que tem maior clareza da estrutura das festas. 
Tanto que ele sabe as musicas que “ah, tem hora que tem que puxar tal 
música pra animar a galera, tem hora que tem que puxar tal música pra 
diminuir”. E a gente tá há muito tempo com ele, vai aprendendo um 
pouco com ele. Então eu acho que essa estrutura sim, vem da cultura 
popular. Esse pensamento do botar todo mundo na roda, trazer todo 
mundo pra festa. Mas é claro que tem essa junção com o urbanoide que 
somos também né, a gente é um bloco no nosso bairro praticamente, 
né.91 
 

Entende-se, portanto, que tais características – um bloco artístico com 

inspiração popular – existem porque Itaércio, o mentor do grupo, é o mediador 

entre o mundo da cultura popular e o mundo da “arte estudada”. Um mediador é 

o intermediador entre dois pólos, para Gilberto Velho: 

Os mediadores, estabelecendo comunicação entre grupos e categorias 
sociais distintos, são, muitas vezes, agentes de transformação, 
acentuando a importância de seu estudo. A sua atuação tem o potencial 
de alterar fronteiras, como o seu ir e vir, transitando com informações de 
valores.92 
 

Itaércio Rocha nasceu em Pedras, no estado do Maranhão, em uma 

comunidade de boeros (que fazem Bum-Boi), sua família participava ativamente 

das festas e brincadeiras populares como conta o próprio Itaercio: 

Meu pai era boero, tocava Bumba-Boi. Minha vó foi dona de Bumba-boi. 
A minha mãe botava pastoril, botava pastor, fazia oração pra Nossa 
Senhora. Eu sou filho de pescador, de professora leiga, do interior do 
interior do Maranhão. Eu só fui assistir televisão aos 10 anos, eu fui ao 
cinema com 13, 14 anos. Então não é nenhuma coisa que eu pense 
entendeu, é a minha estrutura. Eu não sei bordar porque eu fui fazer 
aula entendeu, uma comunidade de bordadores. Então eu fui fazendo 
isso dentro dessa estrutura, porque é a estrutura que eu conheço, que 

                                                   
91 Trecho da entrevista concedida por Thayana Barbosa no dia 27/10/2010. 
92 VELHO, G. Bibliografia, trajetória e mediação. In: VELHO, G, KUSHNIR, K (orgs). Mediação, 
Cultura e Política, Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001, p. 27 
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eu domino (que eu domino é meio pedante né, mas) é a forma que eu 
sei fazer.93 

 

Depois de uma longa trajetória vivendo fora do Maranhão, trabalhando 

com cultura popular vivenciada neste Estado, veio para Curitiba para fazer 

faculdade de Artes Cênicas na Faculdade de Artes do Paraná (FAP), já com 35 

anos de idade, e a partir daí iniciou sua carreira artística e como arte-educador 

na cidade.  

(...). Apesar de ter feito faculdade de artes e tudo mais, mas eu fiz isso 
com 35 anos. O que está acontecendo é assim, as pessoas foram para 
a academia e da academia começaram a olhar a cultura popular, eu fui 
para academia para poder saber como é que eles estavam me 
olhando.94 

 

Já na FAP conheceu os integrantes do grupo Mundaréu, que o 

convidaram para entrar no grupo em 1997 e deu inicio aos seus trabalhos de 

cultura popular como performance com o grupo e abrindo caminhos para que 

outras manifestações – como o Garibaldis & Sacis- acontecessem:  

 

Ai eu vou trazendo essas discussões [dentro do grupo Mundaréu] sobre 
minha vivência com cultura popular. O que que é pensar o figurino, 
cenário; o que é fazer tudo ao mesmo tempo junto – porque tem muito 
aquele pensamento vou ser músico, vou só cantar ou eu vou só cantar- 
Quem toca, canta, dança, balança a pança e constrói seu figurino e faz 
máscara, e faz boneco e borda o cenário; ai começou essa conversa 
toda, toda essa prática que vai desembocando nisso tudo. E a gente vai 
trazendo isso pra rua, vai dando oficinas, vai abrindo discussões, junto 
com isso já vem o Garibaldis, que na verdade o Garibaldis é 
concomitante nessa mistura toda, assim quando eu venho pra cá (...).95 
 
 

Sobre sua liderança dentro do Garibaldis Itaércio ainda fala que: 

 

(...) e a outra coisa é acho que um pouco essa capacidade que eu fui 
tendo de conversar com essas outras lideranças, essas outras áreas. Eu 
não sou uma pessoa só da área da música, eu não sou uma pessoa só 
da área do teatro, eu não sou uma pessoa só da área da educação, 
então eu tenho uma circulação num campo meio plural assim,q ue 
também não é uma escolha minha é uma escolha que quem toca boi, 
canta boi e dança boi faz a toada, e se for preciso ele vai entrar na 
burrinha, se for necessário ele vai fazer o Nego Chico. Ele reza ao 

                                                   
93 Trecho da entrevista concedida por Itaércio Rocha no dia 12/10/2010. 
94 Trecho da entrevista concedida por Itaércio Rocha no dia 12/10/2010. 
95 Trecho da entrevista concedida por Itaércio Rocha no dia 01/12/2010. 
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mesmo tempo que bebe cachaça. Então eu acho que essa minha 
fluencia nesses campos todos né e essa liberdade que eu tenho de lidar 
entre o popular e o acadêmico, o oficial e o não oficial, o real e o oficial, 
acho que é um transito que eu tenho bem legal.96 

 

            Itaércio como mentor do bloco e ator mediador entre o popular e o erudito, 

é o representante desse dialogo tão bem colocado entre o vivido e o 

representado existente no Garibaldis & Sacis. Se a estrutura do bloco é 

conscientemente baseada na estrutura das manifestações populares é pela 

experiência de seu mentor e sua capacidade em transmiti-la e administrá-la aos 

integrantes do bloco. 

(...) o Ita que é a pessoa que mais vivenciou a cultura popular como 
brincante, como boiero, ele traz pro bloco essa coisa muito forte do 
comando da festa. Toda festa tem um amo, um presidente do boi, um 
presidente do cavalo marinho que é a pessoa que apita, que comanda a 
festa mesmo, né. E o Ita já veio, já começou a brincadeira já com esse 
espirito, e já com essa bagagem mesmo. Então eu acho que realmente 
ele é realmente a pessoa que tem maior clareza da estrutura das festas. 
Tanto que ele sabe as musicas que “ah, tem hora que tem que puxar tal 
música pra animar a galera, tem hora que tem que puxar tal música pra 
diminuir”. E a gente tá há muito tempo com ele, vai aprendendo um 
pouco com ele. Então eu acho que essa estrutura sim, vem da cultura 
popular. Esse pensamento do botar todo mundo na roda, trazer todo 
mundo pra festa. Mas é claro que tem essa junção com o urbanoide que 
somos também né, (...).97  

 
Ao analisar a constituição estrutural interna do bloco nota-se um diálogo 

entre a ordem e a desordem, provocado para que a brincadeira na rua possa 

acontecer todo o ano, de forma sistêmica e aparentemente “bagunçada”. Ao 

analisar o cenário em que o bloco sai durante os domingos de pré-carnaval, 

percebe-se a mesma dicotomia entre ordem e desordem no Largo da Ordem. 

 Como mostrado no primeiro capítulo deste trabalho o Largo é um espaço 

que atualmente possui estabelecimentos que remetem a ordem – prédios 

institucionais da prefeitura e do governo do estado – vizinhos a bares e casas 

noturnas próprios para realização da desordem.  

Entretanto é mesmo nas calçadas do Largo da Ordem que as mais 

distintas manifestações convivem lado a lado. Reuniões de grupos gospels são 

                                                   
96 Trecho da entrevista concedida por Itaércio Rocha no dia 12/10/2010. 
97 Trecho da entrevista concedida por Thayana Barbosa no dia 27/10/2010. 
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realizadas vizinhas aos encontros de punks, que ficam de frente ao grupo de 

motoqueiros e assim por diante.  

O Largo em que é realizado o trajeto do Garibaldis & Sacis também é um 

cenário de natureza intervalar, em que a ordem e a desordem convivem e 

nenhuma tem preponderância sobre a outra  

Em um de seus trabalhos sobre a Praça da Sé, em São Paulo, Lucrecia 

Ferrara identifica alguns elementos também presentes nas manifestações 

realizadas no Largo da Ordem. Apesar de terem objetivos distintos é possível 

fazer uma analogia entre os dois espaços e as manifestações esporádicas que 

neles ocorrem. 

Nessa Praça, supera-se qualquer referência funcional anterior, muda-se 
a função da praça a fim de proporcionar o aparecimento de um espaço 
que não existe, mas que o povo cria para satisfazer sua necessidade 
social98 
 

Os espaços são utilizados para dar voz a uma ausência sentida pelos 

habitantes das cidades. No caso de Curitiba, a cidade planejada, em que a 

ordem reina, o Garibaldis & Sacis vem falar da necessidade da desordem. Do 

pular e gritar sem barreiras, de viver um pouco dos elementos instintivos tão 

regrados pela civilização ocidental e tão prezados pela sociedade curitibana. 

O circuito é assim desde o começo. O nome do bloco tem a ver com o 
circuito, que é do bar do Saci até a praça Garibaldi. Essa coisa de unir 
os italianos, imigrantes italianos e o Saci que é uma figura bem brasileira 
né? E o Largo da Ordem é um reduto, tem uma história (...).99  

 
A própria história do bloco mostra essa vontade de fazer festa, de se 

divertir, ocupar a rua com brincadeiras, canções, fantasias, com a “brasilidade” 

enfim.   

(...). Que essas cidades portuárias, Rio, Recife, todos esses lugares que 
tem mar por perto é mais fácil de tudo virar festa. Virar festa, tomar 
cerveja, então eles tiraram a capital lá de perto, botaram mais para cá 
para ver se ficava mais sério, mais comportado, mais europeu. Mas isso 
não vinga, não vingou, porque aqui é o Brasil de qualquer jeito, sabe? 
Não dá para ficar negando isso; essa coisa de “ai nós não gostamos de 
carnaval, não precisa ter carnaval aqui, é uma coisa que é uma 

                                                   
98 FERRARA, L. D. Leitura sem palavras. São Paulo: Editora Ática, 2000, p. 46. 
99 Trecho da entrevista concedida por Melina Mulazani no dia 16/12/2009. 
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negação, uma vontade de negar que a gente faz parte do Brasil mesmo, 
e isso não vai funcionar. Não funciona mesmo porque o carnaval de 
Paranaguá, o carnaval de Antonina, o carnaval de Guaratuba é um 
carnaval forte, um carnaval que funciona, que tem gente tocando, que 
tem desfile, que tem concurso, então só que não quer ver mesmo.  

Porque é uma coisa que tem a ver com essa história de que aqui é 
europeu, que tem a ver com essa coisa política mesmo que foi feita para 
que não virasse um lugar onde só tem negro. Tem essas referências 
assim... branqueamento da população. Essa ideia de trazer os 
imigrantes foi uma história política com essa intenção mesmo né? 100  

Para Maria Laura Cavalcanti a cultura popular e o folclore tem entre suas 

funções a afirmação, definição e redefinição de identidades, de forma tão 

completa que descartam a necessidade de uma continuidade restrita para sua 

eficácia: 

A noção de folclore é estratégica na concepção da identidade da nação 
e de sua inserção no todo mundial. Essa noção permite abolir, quer no 
eixo do tempo, quer no eixo do espaço, a dimensão da diferença no 
plano cultural, construindo uma nação una. No eixo do espaço, opera a 
idéia de que a unidade das manifestações folclóricas encontra-se acima 
das diferenças regionais (a desgeografização). No eixo do tempo, opera 
a idéia de uma temporalidade própria das manifestações folclóricas, 
revelada na sua suposta permanência ao longo da História (a tradição 
móvel). O tempo do folclore, marcado pela continuidade, permitiria uma 
forma de experiência que, ligando o passado ao presente, demarca o 
campo da nacionalidade.101 
 

A ocupação do espaço para realização de tal performance vem, portanto, 

como protesto e como solução. O local em que o Garibaldis é realizado 

encontra-se no intervalo entre a ordem e a desordem, assim como a própria 

manifestação do pré-carnaval que não é nem uma performance puramente 

artística nem uma performance cotidiana ou ritual. Dessa forma, entende-se que 

a própria natureza do Garibaldis & Sacis é intervalar.  

Destarte pergunta-se que tipo de manifestação popular é esta que se 

apresenta em situação tão específica? Seria uma representação do popular?  

 

Como já foi notado antes, a vida cotidiana, religiosa ou artística consiste 
em grande parte em rotinas, hábitos e ritualizações e de recombinação 
de comportamentos previamente exercidos. O que é novo, original, 

                                                   
100 Trechos da entrevista concedida por Melina Mulazani no dia 16 de dezembro de 2009 
101 CAVALCANTI, M.L.; BARROS, M.L; VILHENA, L.R; SOUZA, M.M; ARAÚJO, S. Os Estudos 
de Folclore no Brasil. In: Série Encontros e Estudos. Vol. 1. Seminário Folclore e Cultura 
Popular. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Folclore – Funarte. Minc, 1992, p. 110. 
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chocante, ou avantgarde é, quase sempre, uma recombinação de 
comportamentos conhecidos, ou deslocamento de um comportamento 
do lugar onde ele é aceitável ou esperado, para um espaço ou situação 
em que este seja inaceitável ou inesperado102.  

 

Entendendo a ação do Garibaldis & Sacis como uma ação performática 

podemos analisar o bloco como sendo a combinação da vivência de seus 

integrantes - e principalmente de Itaércio, mentor do grupo - em festas de blocos 

carnavalescos trazida para o contexto curitibano, que há décadas não vê a 

presença de blocos carnavalescos de rua e que, talvez menos ainda, tem a 

experiência de um bloco “pré-carnavalesco” na cidade. Hoje, Curitiba tem um dia 

de desfile de escolas de samba, e, aproximadamente 7 escolas formadas, e dois 

ou três blocos que também desfilam na avenida Cândido de Abreu. 

Para Schechner “um dos significados de performar é fazer as coisas de 

acordo com um tipo específico de cenário ou plano”103. A partir da observação do 

comportamento e das falas dos integrantes do bloco em relação aos foliões e ao 

próprio Garibaldis fica claro que existe um entendimento do que deve ser um 

bloco pré-carnavalesco, aplicado em contexto curitibano e reivindicado pelos 

puxadores do bloco.    

Eu acho que [o bloco Garibaldis & Sacis] surge dessas reflexões, mas 
do desejo mesmo de folgar né? Do desejo de tomar conta da rua como 
espaço público pra festa pública, pra festa coletiva. Porque se não a 
ordem é normatizar tudo, a ordem é a tristeza. A ordem é a tristeza, o 
trabalho e a rigidez. É um desejo de resistir a isso: a rigidez, a tristeza e 
a exploração e a morte, tem que ser vencida. 104 

 

No começo tá todo mundo muito duro, muito fechado, quase não 
conseguindo dançar, querendo. E lá por seis, sete horas, você vê que a 
galera começa a se esquentar. E isso é uma batalha, porque tem horas 
que você fala assim: ”Meu! Vou parar de cantar, vou embora pra casa! 
Que que eu to fazendo aqui com essa galera aí com essas caras de 
bunda”. Porque fica um monte de gente assim, né? A gente ta desde as 
três horas da tarde aqui, tentando fazer você entender que a festa não é 
um que faz é todo mundo junto né. Então eu vejo assim que a gente 
ainda tá trabalhando essa coisa do entender que não é um show, que a 
festa é todo mundo que faz junto. Não adianta ficar lá feliz pulando 

                                                   
102 SCHECHNER, R. O que é Performance. Disponível em: < http://hemi.nyu.edu/course-
rio/perfconq04/materials/text/OqueePerformance_Schechner.htm > Acesso em 11 de outubro de 2007, p. 
04. 
103 SCHECHNER. Op. cit. 
104 Trecho da entrevista concedida por Itaércio Rocha no dia 12 de outubro de 2010. 
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sozinha. (...) e isso é uma batalha (...) até chegar nessa energia demora. 
Entender que eu preciso brincar com quem ta aqui do meu lado pra 
gente rir junto.105 

(...) essas coisas podem conviver, como tem essa coisa da noite 
curitibana, do frio, da vodka, dos poetas, o Garibaldis é um outro lugar 
para esse mesmo público, só que de dia, mais aberto, mas à vista das 
pessoas.106  

 

Todavia, não é só a motivação dos artistas que deve ser levada em conta, 

como o próprio Schechner afirma, é importante analisar a relação entre os 

informantes e os receptores de informação dada pela performance:  

 

Embora a coisa [performance] permaneça a mesma, os eventos de que 
esta coisa participa são diferentes entre si. Em outras palavras, a 
particularidade de um dado evento está não apenas em sua 
materialidade, mas em sua interatividade. Se é assim nos eventos 
filmados e digitalizados, tanto mais em relação à performance ao vivo, 
onde não só a produção mas também a recepção variam de instância 
para instância107. 
 

Algumas das falas dos foliões presentes durante os domingos de pré-

carnaval é possível perceber a recepção ao bloco: 

 

Tenho 26 anos, moro em Curitiba. Venho aqui na festa porque eu adoro 
essa coisa alegre que tem em Curitiba. Durante o ano inteiro não tem 
quase nada. 
 
(...) venho pro Garibaldis e Sacis por causa de que é a mínima condição 
que Curitiba oferece pruma festa popular de rua, que ainda precisa de 
alvará, mas mesmo assim pro ela ser pequena ela junta toda a galera, e 
tem uma harmonia muito boa, o pessoal sai daqui pulando, dando 
risada, numa paz numa harmonia só... 
 
(...) e to aqui porque conheço todo mundo que organiza e o que me traz 
aqui é a alegria de carnaval de Curitiba que não tem, mas aqui tem. 
 
Porque ele tem ainda essa... Mantém a idéia de... De bloquinho de 
carnaval, né? 

 

4.2 APRENDENDO A SER FELIZ 

                                                   
105 Trecho da entrevista concedida por Thayana Barbosa no dia 27/10/2010. 
106 Trecho da entrevista concedida por Melina Mulazani no dia 16/12/2009. 
107 SCHECHNER, R. O que é Performance. Disponível em: < http://hemi.nyu.edu/course-
rio/perfconq04/materials/text/OqueePerformance_Schechner.htm > Acesso em 11 de outubro de 2007. 
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Nota-se, tanto da parte dos foliões como dos integrantes do bloco que o 

Garibaldis conseguiu atingir seu objetivo de “fazer um Brasil mais feliz”, através 

de uma festa inspirada nas manifestações populares: 

E parece que nesses cinco domingos as pessoas, se entregam, se 
permitem.108  
 

Um coisa assim que me mantém nessa cidade na cidade, que me fez 
ficar apaixonado pela cidade, é essa recepção que o curitibano tem com 
essas manifestações... que a princípio ele olha de longe... mas que... dá 
um passinho, dá mais  um mais um e tá lá dentro, entendeu? Ele vai aos 
poucos assumindo isso... e, tem um coisa que assim...109  

 

Então o Garibaldis é um pouco da concretização de um sonho... ai eu 
quero um Brasil mais feliz ai você olha pro Garibaldis e diz “aaa o Brasil 
é feliz!”.110 

 

Parece, portanto que o Garibaldis vem ao Largo para contestar tanto a 

utilização do espaço, como a falta de festas e brincadeiras de rua na cidade, 

criando uma crise para o começo de um grande ritual de iniciação: iniciação a 

alegria 

A gente quer aquele espaço porque aquele espaço nos pertence. 
Aquele é o nascedouro da cidade, é um dos né. Ali tem história, cada 
pedrinha daquela lá tem um axé do cão e é nosso e a gente tem que se 
apossar daqui. Eu não vou abrir mão de sair dali tão fácil. Ninguém deve 
abrir mão. Tem que ser o lugar do nosso palco, o lugar da nossa 
Ciranda, o lugar da nossa...sabe? E isso tem que ser mantido e 
garantido pelo Estado de que a gente possa usar aquilo com decência, e 
desde o começo a gente quis ali.111  

(...) você tá em Curitiba, uma cidade “europeia”, fria, mas a galera tá 
aqui feliz. A gente já foi brincar Garibaldis de cachecol, e lá pulando 
feliz. Então quebrar essa resistência do frio e tal, que te deixa meio 
acuado e tal. E o Garibaldis te permite, pode estar frio, chovendo, o que 
for, a gente tá lá.112  

A grande descoberta de Van Gennep é que os ritos, como o teatro, têm 
fases invariantes, que mudam de acordo com o tipo de transição que o 

                                                   
108 Trecho da entrevista concedida por Olga Romero no dia 16/12/2009. 
109 Trecho da entrevista concedida por Itaércio Rocha no dia 12/12/2010. 
110 Trecho da entrevista concedida por Thayana Barbosa no dia 27/10/2010. 
111 Trecho da entrevista concedida por Itaércio Rocha no dia 12/10/2010. 
112 Trecho da entrevista concedida por Thayana Barbosa no dia 27/10/2010. 
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grupo pretende realiz. Se o rio é um funeral, a tendência das sequencias 
formais será na direção de marcar ou simbolizar separações. Mas se o 
sujeito está mudando de grupo (ou clã, família ou aldeia) pelo 
casamento, então as sequencias tenderiam a dramatizar a agregação 
dele no novo grupo. Finalmente, se as pessoas ou grupos passam por 
períodos marginais (gravidez, noivado, iniciação etc.) a sequencia ritual 
investe nas margens ou na liminaridade do objeto em estado de 
ritualização113. 

Van Gennep, em sua obra Os Ritos de Passagem (1978) buscou 

demonstrar, através da descrição de diversos processos ritualísticos, a presença 

de uma mesma seqüência estrutural, independente do tipo de rito analisado. 

Para o autor “a disposição tendencial deles [os ritos] é por toda a parte a 

mesma, e debaixo da multiplicidade das formas encontra-se sempre, expressa 

conscientemente ou em potência, uma seqüência típica, a saber, o esquema dos 

ritos de passagem”114.         

 Ritos de passagem pois referem-se a passagem do ser de um estagio a 

outro. Van Gennep divide tal seqüência ritual em três partes elementais: 

“Proponho, por conseguinte, denominar ritos preliminares os ritos de separação 

do mundo anterior, ritos liminares os ritos executados durante o estágio de 

margem e ritos pós-liminares os ritos de agregação ao novo mundo”.115

 Portanto os ritos de passagem são estruturados em três momentos (pré, 

durante e pós) de forma que há o ser um (anterior ao ritual), o não-ser (durante o 

ritual) e o ser dois (finalizado o ritual) modificado, que sai do rito iniciado para 

assumir sua nova posição na sociedade.  

Falando em iniciação, aliás, não se pode deixar de notar a profunda 
observação de Van Gennep que a iniciação dos jovens tende a adquirir, 
em muitas sociedades, uma espécie de autonomia, com uma recriação 
de formas alternativas de vida social, fundadas em princípios diversos 
daqueles que vigoram no mundo diário. (...). Por isso, as iniciações e os 
períodos liminais são formas paradoxais. Ao mesmo tempo que 
inculcam valores e reprimem sentimentos, elas também apontam na 
direção de sistemas de comportamentos alternativos116.  

 

                                                   
113 VAN GENNEP, A. (Apresentação de Roberto Da Matta). Os ritos de passagem. Petrópolis: 
Editora Vozes, 1978, p. 18.  
114 VAN GENNEP, A. Op. cit p. 159 
115 VAN GENNEP. Op. cit., p. 37. 
116 VAN GENNEP, A. Op. cit. p.  19. 
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Pois a iniciação mostra, através da experiência vivida pelo iniciado, outra 

possibilidade de estrutura de vivência. Já que quebra com a ordem social 

estabelecida, costumeiramente vivida pelo individuo ou grupo, e possibilita a 

experiência de outras categorias.  

Tal análise não se refere exclusivamente aos rituais magio-religiosos, ou a 

sociedades tradicionais, de solidariedade mecânica (cf. Durkheim) mas é 

possível analisar também a presença de rituais de iniciação na nossa sociedade 

capitalista, atuando em outra dinâmica, com outras categorias, porém com a 

mesma função/estrutura: 

Os ritos separam e dividem (eu diria, individualizam), retirando a pessoa 
da poderosa rede de relações sociais que tende a sufoca-lo, absorve-lo 
e, até mesmo torná-lo doente. Mas o erro seria tomar essa perspectiva 
como única. Assim, é preciso não esquecer que o contrário parece 
ocorrer em sistemas não-multiplex, em formações sociais altamente 
diferenciadas, atomizadas e individualizadas, como é o caso da 
sociedade capitalista. Nestas sociedades onde o individuo é central e 
onde todo o “sistema” é concebido como estando a serviço do indivíduo 
e não o contrário, o problema não é evidentemente separar, mas juntar e 
integrar. Os ritos em sistemas individualistas, então, seriam ocasiões de 
totalização, momentos onde é possível discernir concretamente ou não 
(dependendo do rito) grupos e categorias inclusive de pessoas. Deste 
modo, nossos rituais seriam mecanismos que objetivam a busca da 
totalidade freqüentemente inexistente ou difícil de ser percebida no 
nosso cotidiano. Num sistema como o nosso, onde o individuo sempre 
tem primazia, tudo já está separado conceitual e concretamente. Por 
cauda disso, aqui o rito não divide, junta. Não separa, integra. Não cria o 
individuo, mas a totalidade117.   

 

Desta forma é possível analisar o evento dos Garibaldis & Sacis como um 

rito de passagem, em que os foliões que vão para rua brincar, passam pelo 

processo iniciático e aprendem a se divertir a partir das “aulas práticas” 

passadas pelos membros dos Garibaldis: uma iniciação à alegria. 

Adriane Luisa Rodolpho entende que “(...) a iniciação é mais do que 

simplesmente um rito de transição, ela é um rito de formação. Esta formação vai 

diferenciar os participantes ou o círculo dos neófitos dos “de fora”, daqueles 

exatamente não-iniciados”.118 

                                                   
117 VAN GENNEP, A. (Apresentação de Roberto Da Matta). Os ritos de passagem. Petrópolis: 
Editora Vozes, 1978, p. 21. 
118 RODOLPHO, A. L. Rituais, ritos de passagem e de iniciação: uma revisão da bibliografia 
antropológica. Disponível em:  
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Ao observar o comportamento dos participantes que permaneciam em 

cima do carro de som nos dias de festa, a preocupação em fazer com que as 

centenas de pessoas que estavam ali participassem da festa como verdadeiros 

foliões e ao realizar as entrevistas com estas pessoas que estavam embaixo do 

carro de som, “curtindo” a festa – cada um de sua maneira- fica claro que este 

grupo de artistas criaram uma pedagogia da alegria, baseada na estrutura das 

festas populares. E que trazem para Curitiba esse novo modelo de divertimento, 

na rua, durante o dia, fantasiados e sem pudores, que só é apreendido a partir 

da vivência dos participantes em um Garibaldis & Sacis.  

Um processo iniciático provido de três momentos: a) o individuo antes de 

participar de um Garibaldis, b) o indivíduo no momento do pré-carnaval e c) o 

indivíduo modificado, após as festas de domingo. Para Van Gennep o rito 

preliminar refere-se ao afastamento do iniciando do mundo “profano”, no caso, 

do mundo cotidiano. Os domingos de pré-carnaval são dias atípicos, que 

ocorrem em um período do ano e o comportamento dos foliões difere do 

comportamento que possuem durante o dia-a-dia, desta forma há uma 

separação dos foliões do resto dos habitantes por participantes estarem em um 

mesmo local com uma mesma finalidade: brincar o “carnaval”. O rito liminar 

refere-se ao estado marginal em que o iniciando encontra-se, não é nem o que 

era antes do processo ritual, nem ainda é o que será depois. No Garibaldis esta 

liminaridade119 é observada no momento em que os foliões brincam a festa 

como se fossem realmente uma festa popular, mas que não é, e como se eles 

próprios fossem populares, o que a maioria não é. O processo pós-liminar de 

Gennep refere-se a reinserção do iniciado ao grupo. Depois do pré-carnaval a 

vida volta ao normal, entretanto os foliões que participaram do Garibaldis já 

sabem agora como divertir-se no “carnaval”, foram iniciados à alegria.   

                                                                                                                                                       
pjp.raposo.googlepages.com/AdrianeLuisaRodolpho-rituaisrevisobi.pdf. Acesso em 26/11/2010, 
p. 07. 
119 O termo é usado por Victor Turner que, inspirado em Van Gennep deu continuidade aos 
estudos dos rituais e sua estrutura. Liminaridade é utilizado por Turner no mesmo sentido que o 
termo margem é utilizado por Gennep: é o período comparado à morte, um período de não-ser, 
intermediário entre o afastamento do individuo da sociedade e a reinserção deste na mesma 
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Desta forma, entendemos aqui o Garibaldis & Sacis como uma 

performance artística, tão bem estruturada que se tornou um ritual de iniciação à 

alegria, a partir do desenvolvimento de uma pedagogia baseada na encenação – 

e certa vivência- da festa popular. 

Schecner dá sete funções para a performance: “entreter; fazer alguma 

coisa que é bela; marcar ou mudar a identidade; fazer ou estimular uma 

comunidade; curar, ensinar, persuadir ou convencer; lidar com o sagrado e o 

demoníaco”. O Garibaldis & Sacis trás consigo algumas dessas características. 

O entretenimento é a função mais explicita que podemos encontrar a 

primeira vista em um bloco pré-carnavalesco: realizado para as pessoas se 

divertirem, ao mesmo tempo em que a estética é característica essencial para 

uma bela festa de (pré) carnaval, as fantasias, adornos e adereços fazem dos 

domingos de pré-carnaval de Curitiba dias mais belos. Também estimula a 

comunidade que freqüenta o bloco “agregando mais pessoas, entendendo o 

espírito do que é comungar junto120”.  

Ao fazer uma reinterpretação da festa popular na rua, o Garibaldis gera 

propõe uma metodologia para ensinar os curitibanos a brincarem. Toda a 

perambulação com trajeto e comportamento marcados indica uma alegoria do 

popular e que cria uma certa “pedagogia da alegria”, que acaba influenciando da 

na marca da identidade curitibana.  

Para o historiador e pesquisador na área de lingüística João Adolfo 

Hansen “a alegoria (grego allós = outros; agourein = falar) diz b para significar a. 

A retórica antiga assim a constitui, teorizando-a como modalidade da elocução, 

isto é, como ornatus  ou ornamento do discurso”.  

Sem entrar em detalhes na discussão mais profunda sobre alegorias 

tomo um dos entendimentos de tal palavra para o autor para analisar a alegoria 

do popular realizada pelo Garibaldis como uma manifestação que “diz b para 

significar a”. No caso, uma performance artística, inspirada nas manifestações 

populares que acaba funcionando como um método pedagógico para ensinar 

aos foliões como brincar o carnaval (ou pré-carnaval). A festa tem um significado 

                                                   
120 Trecho da entrevista concedida por Thayana Barbosa no dia 27 de outubro de 2010. 
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– brincadeira inspirada no popular - que acaba trazendo outro elemento dentro 

de si – foliões aprendendo a “festar”.  

Tais funções duplas da performance artística não são exclusivas do 

Garibaldis & Sacis. Letícia Vianna, quando analisa a mediação de Luiz Gonzaga 

que representava o sertão na cidade grande através de suas músicas de um 

novo gênero, entende que: 

 

Por um lado o baião funcionou como entretenimento, novidade, para as 
massas consumidoras. Por outro lado, foi didático na medida em que 
trouxe, estilizado, a especificidade cultural de uma região para o “campo 
de visão” de grande parte da nação (...), contribuindo para uma 
reavaliação funcional da categoria sertão.121 
 

A ressignificação de manifestações tradicionais não é tema fácil de se 

abordar, pois muitos são os fatores que interferem em tais manifestações nesta 

era de globalização e urbanização acelerada. Para podermos analisar o tema é 

preciso partir do princípio que “Não é possível compreender a tradição sem 

compreender a inovação”122 e que “Culturas tradicionais (...) unem-se 

sincreticamente a diversas modalidades de cultura urbana e massiva, 

estabelecendo formas híbridas de existência do ‘popular’” (CANCLINI 248). 

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

aplicada a realidade urbana da cidade em uma performance artística. Podemos 

dizer que o bloco surge como uma forma pedagógica de ensinar os foliões 

curitibanos a se divertirem, funcionando como um rito iniciático a alegria. 

 

 (...) morando nos grandes centros a gente perde um pouco o senso de 
comunidade, a comunidade é sua casa e só né? Seu amigo da 
faculdade você só na faculdade, quando muito no bar, as pessoas não 
tem muito o hábito de... a vamos fazer uma festa. E a festa popular é 
isso: é fazer tudo junto. (...) Exercitar mesmo essa coisa da construção 
da festa, não é só chegar lá e tomar e ficar assistindo. Não é um show é 
uma festa que a gente quer fazer junto. Eu acho que o Garibaldis foi o 
que mais conseguiu isso por conta que a galera se envolveu mais (...) 
mesmo que não está na organização antes, pré, mas está lá afim de 
contribuir com o bloco.123  

                                                   
121 VIANNA, L. O Reio do meu baião. In: VELHO, G, KUSHNIR, K (orgs). Mediação, Cultura e 
Política, Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001, p. 64. 
122 CARVALHO, J. J. apud CANCLINI, N. N. G. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair 
da modernidade. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2003, p. 219. 
123 Trecho da entrevista concedida por Thayana Barbosa no dia 27/10/2010. 
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Uma alegoria do popular que como pano de fundo funciona como um 

ritual de iniciação à alegria. Os foliões vão ao pré-carnaval realizado por um 

grupo artístico que encena, de maneira bem competente, ser uma festa 

verdadeiramente popular e lá aprender como brincar, pular e se libertar na rua 

em um estado intervalar, em que o individuo não é o povo como também não é o 

que era anteriormente. A partir daí os foliões já estão iniciados a serem mais 

felizes, podendo repetir a vivência tida no Garibaldis em outros momentos da 

vida. 

Acredito que a melhor forma para comprovar a veracidade deste trabalho 

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

próximos encontros de alegria e sinta se as hipóteses aqui levantadas fazem 

sentido. 

 

 
FOTO 21 - Garibaldis & Sacis de 2009124 

 

 

 

 

 

                                                   
124 FONTE: http://www.flickr.com/photos/asteriscosmusicais/3919926979/. Acesso em 13/09/10 
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5. CONCLUSÃO 

 

Tratar de um tema tão atual para nossa comunidade cultural como o 

Garibaldi & Sacis, que vem se modificando e tomando proporções maiores a 

cada ano, não é uma tarefa fácil. Principalmente por ser o primeiro trabalho 

acadêmico escrito sobre o bloco. Portanto são diversas as questões levantadas 

ao longo desta monografia que podem ser analisadas com mais profundidade.  

Todavia entendo que é exatamente por ser a primeira abordagem com 

olhar antropológico sobre o fenômeno curitibano o que torna válido o 

levantamento das diversas perspectivas de possíveis olhares para inspirar novos 

trabalhos que venham a ser desenvolvidos. 

O fato é que atualmente não é mais possível entender a dinâmica cultural 

da cidade sem analisar os novos fenômenos que vem ocorrendo, principalmente 

em termos culturais. Curitiba vem hospedando, cada vez mais, migrantes de 

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

mudam a “cara” e a rotina da cidade.  

Na busca da compreensão desta festa pré-carnavalesca o estudo do 

cenário em que ela é realizada é fundamental. Fundamentalmente porque a 

própria escolha dele suscita indagações: primeiramente porque ali estão as 

bases “históricas” e “sérias” da cidade. O local da memória, como foi dito 

anteriormente. Não é um lugar “festivo”, neste sentido carnavalizante.  

Em segundo, no entanto, o Largo da Ordem é entendido pelos 

participantes do Garibaldis como a “comunidade” o “bairro” deles, já que todos 

são freqüentadores de uma parte do local, principalmente os bares e o 

Conservatório de Musica Popular Brasileira.  

A partir de observações distanciadas do cenário foi possível delimitar a 

dominante – termo estabelecido por Lucrecia Ferrara – de análise como sendo o 

diálogo entre a ordem presente no local, em sua arquitetura, em seus 

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

desordem realizada pelos freqüentadores do Largo.  
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O cenário então, poderíamos pensar, também se encontra em um estado 

liminar, de indefinição, comparável ao estado do próprio Garibaldis & Sacis, que 

não é um grupo popular – nos termos de Nestor Canclini - por ser realizado por 

uma classe artística, porém com uma fundamentação, ou, uma inspiração, 

oriunda das festas de cultura popular tradicional, como foi mencionado.  

Mas, a própria origem do bloco é híbrida também. 

Enquanto um bloco “carnavalesco”, ele se entende “popular”, até mesmo 

“popularesco”. No entanto, ele não emerge com esta “cara” popularesca, natural, 

oriunda das classes populares, como, por exemplo, no Rio de Janeiro foram e 

são os blocos de bairros. Ele não nasceu, foi “criado”. Daí a idéia da fixação de 

certa “ordem” possibilitando que a desordem da festa aconteça, tanto em termos 

da origem de sua fundação, um tanto “folclórica”, ou seja, da “tradição”, quanto 

do espaço no qual se realiza, um tanto “conservador” na sua origem, também. 

Não nos esqueçamos que ali estão a Igreja da Ordem, a antiga sede da 

Fundação Cultural de Curitiba, a Sociedade Garibaldi, entre outras casas de 

tradição e memória.  

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

vivência de Itaércio Rocha, mediador cultural que veio do Maranhão para o 

Paraná e aqui vem desenvolvendo suas experiências de cultura popular 

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

“consciência popular”, de um “popular” enraizado nas culturas mais tradicionais 

na forma de estruturação do bloco, vividas e estudadas por Itaércio, que funda e 

coordena – de forma informal - o bloco. 

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

assim como o cenário em que o bloco escolheu para fazer sua festa 

carnavalesca. Uma performance artística muito bem fundamentada em suas 

bases comunais, rurais, folclóricas, enfim, tradicionais.  

Seria esta performance atual uma “representação” do popular?  

Ao participar dos encontros pré-carnavalescos realizados em 2010 e 

analisando mais profundamente as atitudes dos integrantes do Garibaldis em 

relação aos foliões e a própria festa, nota-se que mais do que uma festa apenas, 
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é uma alegoria do popular, que, através de uma festa “representando” a festa 

popular cria uma pedagogia que vem ensinar ao não-público como brincar o 

“carnaval”: uma alegoria do popular criando, sugerindo, realizando, uma 

pedagogia da alegria125.  

Esta idéia de uma pedagogia propõe em sua aprendizagem/iniciação, a 

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

iniciação, uma iniciação à alegria. Van Gennep formulou a noção de “processo 

ritual” dividindo-o em três fases: a separação, a marginalização e a reinserção. 

Victor Turner deu continuidade ao estudo dos rituais e complementa as idéias de 

Gennep: 

 
A primeira fase (de separação) abrange o comportamento simbólico que 
significa o afastamento do indivíduo ou de um grupo, quer de um ponto 
fixo anterior na estrutura social, quer de um conjunto de condições 
culturais (um “estado”), ou ainda ambos. Durante o período “limiar”, as 
características do sujeito ritual (o “transitante”) são ambíguas; passa 
através de um domínio cultural que tem poucos, ou quase nenhum, dos 
atributos do passado ou do estado futuro. Na terceira fase (reagregação 
ou reincorporação), consuma-se a passagem. O sujeito ritual, seja ele 
individual ou coletivo, permanece num estado relativamente estável 
mais uma vez, e em virtude disto tem direitos e obrigações perante os 
outros de tipo claramente definido e “estrutural”, esperando-se que se 
comporte de acordo com certas normas costumeiras e padrões éticos, 
que vinculam os incumbidos de uma posição social, num sistema de tais 
posições126.   
 

 

Seria possível pensar o “processo” do Garibaldis como um rito de 

 “iniciação”? Se considerarmos que, a partir do momento em que a festa 

começa, cria-se um estado de suspensão carnavalizante que, como nos diz 

Bakhtin, é uma variante direta dos gêneros folclóricos-carnavalescos   e que, 

através de uma cosmovisão muito particular, “é dotada de uma poderosa força 

vivificante”, podemos entender um pouco de como estes dias são distintos de 

                                                   
125 Não-público, pois durante todos os dias de pré-carnaval os integrantes do Garibaldis & Sacis 
deixavam claro que aquilo era uma festa em que todos deveriam participar e não um show com 
público assistindo.  
126 TURNER, V. W. O processo ritual: estrutura e antiestrutura. Petrópolis: Editora Vozes, 
1974, p. 116. 
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todos os outros.127 É literalmente um estado de liminaridade. Um dia distinto dos 

outros, em que a estrutura cotidiana é abolida, tem-se uma outra condição 

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

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

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

como populares, mas não o são, realmente, em todos os outros dias do ano. Na 

realidade, nesta fase os participantes não são nada, apenas  estão ali, e assim 

vão aprendendo, ao longo do percurso realizado junto ao bloco, como se 

divertirem em uma festa de rua.  

Da mesma maneira, como diz John Dawsey: 

 

Às margens, no límen, se produzem efeitos de estranhamento. Desloca-
se o lugar olhado das coisas. Gera-se conhecimento. (...). Em instantes 
como esses – de communitas – as pessoas podem ver-se frente a frente 
como membros de um mesmo tecido social128.   

 

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

cotidiana, entretanto agora, espera-se que já tenham incorporado os 

“ensinamentos” passados pela “pedagogia da alegria” e que se portem 

diferentemente, pois agora “sabem como ser alegres”... pelo menos é o que 

eles, os garibaldis, esperam! Na realidade, o que vem acontecendo, é que está 

se constituindo uma “comunidade” de Garibaldis, já iniciados, que voltam, cada 

vez mais “sabidos”, à festa anual: 

 

É como se fossem [os transitantes] reduzidas ou oprimidas até uma 
condição uniforme, para serem modeladas de novo e dotadas de outros 
poderes, para se capacitarem a enfrentar sua nova situação de vida.129  

 

E, realmente, o número de participantes tem crescido tanto, a ponto de 

preocupar os fundadores do bloco.130 
                                                   
127 Bakhtin, M. Problemas da poética de Dostoievski. Rio de Janeiro, Forense-Universitária, 
1981:92. 
128 DAWSEY, J. C. Turner, Benjamin e Antropologia da Performance: O lugar olhado (e 
ouvido) das coisas. Disponível em:  
 <ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/campos/article/download/7322/5249>. Acesso em 01 de 
dezembro de 2010. 
129 Op. cit. p. 118 
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Estes foram os elementos mais evidentes apreendidos durante a 

observação de “um” Garibaldis & Sacis (des)organizado, pleno de uma forma 

específica de ação performática que traz em si muitas das funções de uma 

forma performática como pensada por Schechner: aquela que faz entreter, 

realizar algo belo, marcar ou mudar uma identidade, estimular uma comunidade, 

ensinar, convencer ou persuadir e lidar com o sagrado e profano.131 

Entretanto é de ciência de todos que este ano de 2010 foi o último ano em 

que a festa foi realizada da forma como sempre foi realizada há 12 anos. O pré-

carnaval curitibano toma proporções que agora necessitam de novas ações e 

nova estruturação do grupo. 

Mas está tomando proporções que a gente talvez não dê conta. Eu vejo 
que o Garibaldis está crescendo de uma maneira meio que 
descontrolada. (...). Chega uma hora que a comunidade em si, que a 
Prefeitura, os órgãos estatais vão ter que tomar conta também, vão ter 
que apostar vão ter que falar “não essa festa é nossa também (...) essa 
festa é curitibana então vamos ai”. (THAYANA) 

 

Ora, esta situação e este apelo chamam a atenção por dar-se numa 

cidade que tem um controle muito grande das manifestações públicas, 

excessivamente “institucionalizada”, como vimos acontecer com o carnaval de 

desfiles ao longo de 50 anos. Estaria o Garbaldis sendo “devorado” pelo seu 

próprio sucesso? 

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

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

são artistas conhecidos no meio cultural. Mas a idéia é que “os outros” fossem 

todos, um todo “anônimo” e alegre, livre, dentro da mencionada pedagogia da 

alegria. O fato de “não ter uma cara”, de poder “perder-se na avenida” foi uma 

escolha consciente feita pelo grupo, e que só foi possível por ser um grupo pré-

carnavalesco e não carnavalesco, em si, na medida em que o carnaval oficial de 

Curitiba é altamente burocratizado. Como a idéia e a regra interna sempre foi a 

                                                                                                                                                       
130 Nas falas de Itaércio e Thayana encontramos questionamentos sobre o futuro do bloco. A 
dimensão quem tem tomado traz uma incerteza em relação ao futuro do bloco, que ninguém 
sabe qual será, pois não tem mais o formato original que os próprios integrantes podem controlar 
131 SCHECHNER, O que é performance. Disponível em: < http://hemi.nyu.edu/course-
rio/perfconq04/materials/text/OqueePerformance_Schechner.htm > Acesso em 11 de outubro de 2007. 
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da constituição de um bloco livre de qualquer institucionalização – até 2010 – ele 

pode “sair pra rua” sem obedecer a normas oficiais, somente às que são 

estabelecidas informalmente dentro do grupo.  

A gente já no primeiro encontro falou “mas eles vão querer normatizar 
isso” o povo vai chegar, a Igreja vai pressionar, o Estado, a polícia vai 
pressionar. E quando perguntarem de quem é? Não é de ninguém. A 
gente vai bancar o discurso do caos até onde a gente puder. (ITAERCIO 
ROCHA) 

 

Entretanto em 2010 esta característica começa a mudar, pela abrangência 

do bloco que teve como conseqüência o inicio de uma institucionalização: neste 

ano o Garibaldis & Sacis tornou-se uma Associação Civil, o que pressupõe uma 

organização interna, que até então não existia. E com ela novas questões 

podem ser levantadas e virão com o tempo. O grupo entra para uma nova fase 

que só poderá ser avaliada e analisada com o andamento das ações daqui para 

frente. 

Cria-se uma nova crise à nova estrutura que se põe a partir de 2010. 

Talvez uma cisão do grupo, ou outro formato de performance. Como um “dama 

social” à la Victor Turner, resta esperar para ver se haverá uma “adequação” à 

nova situação, ou, uma cisão.132  

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

eficaz que agora a festa, aparentemente, sai do controle dos artistas que a 

organizaram. Entretanto a nova dinâmica só poderá ser analisada em um 

próximo momento, talvez depois do pré-carnaval de 2011. Veremos o que 

surgirá nos próximos anos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                   
132 Turner, Victor Dramas, campos e metáforas. Ação simbólica nas sociedades humanas. 
Niterói, EDUFF, 2008. Ver também, Foresta de símbolos, Niterói, EDUFF, 2005. 
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