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Atrav s  de  uma  pesquisa  etnogr fica,  realizada  desde  de  2008  nos  espa os  de
barrac o  e  ensaios  das  escolas  de  samba  de  Curitiba  e  regi o  metropolitana,
acompanhamos o per odo de prepara o para o desfile de carnaval, observando as
especificidades deste modo de produ o  carnavalesco. Foi poss vel acompanhar as
media es  culturais  para  a  sua  feitura  e  experi ncia  popular,  observando  os
processos internos de circula o de alguns profissionais entre as escolas de samba,
constituindo  redes  produtivas,  sociais  e  culturais,  ao  mesmo  tempo  em  que  se
constroem.  Tomamos  o  desfile  das  escolas  como um exemplo  dram tico  de  uma
festa popular na capital paranaense, que se multiplica em diversos discursos, criando
uma  arena  de  confrontos.  Mostra-se  muito  produtivo  pensar  o  carnaval  como
performance,  ou,  como  uma  pr tica  que  calcula  o  lugar  olhado  das  coisas,
apresentando-se  n o  apenas  como  uma  pr tica  festiva  e  tradicional,  mas
principalmente  reflexiva  para  os  grupos  populares  e  para  observadores  que
pretendem  interpreta-lo.  O  desfile  carnavalesco  prop e  uma  s rie  de  di logos,
internos e externos s escolas, com o Estado e com a cidade , na medida em que
invade seu centro e toma conta da arena p blica/palco , mesmo que por algumas
horas,  emergindo  dramas  sociais,  que  permeiam  as  rela es  e  experi ncias
cotidianas  de  seus  membros.

Resumo

Monografia (gradua o) - Universidade Federal do Paran . Setor de Ci ncias
Humanas, Letras e Artes. Curso de Ci ncias Sociais.

Notas
BAPTISTA, SelmaOrientador

Idioma
Cola o

2010Publica o
Chegou  o  carnaval?!  O  carnaval  curitibano  e  as  disputas  no  espa o  urbanoT tulo
BLUM, Caroline GlodesAutor


