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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como temática a representação e a identidade da mulher através do               
carnaval. A pergunta problema é: Como as identidades das mulheres são representadas pelo             
Bloco Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só na saída de 2019 e quem são essas mulheres?                  
O objetivo geral é reconhecer que identidade de mulher é representada no cortejo e os               
objetivos específicos são compreender como o Bloco se organiza e identificar as formas             
utilizadas para representar a mulher. Para tanto, foi realizada uma pesquisa participante em             
que a pesquisadora foi a campo observar e participar da saída do Bloco. As análises foram                
realizadas a partir do que foi vivenciado e registrado no processo de observação e participação               
durante o cortejo. Constatou-se que a figura feminina é representada pelo Bloco como forte e               
resistente, como alvo da violência de gênero, e como livre e dona de si — utilizando das                 
performances, da música, das fantasias, dos cartazes e da poesia como elementos            
representacionais.  
 
Palavras-chave: Representação; Identidade de Gênero; Carnaval; Não Mexe Comigo Que Eu           

Não Ando Só 

  



 

ABSTRACT 
 
The present paper focuses on the representation and identity of women through Carnival. The              
problem question is: how are the identities of women represented by Não Mexe Comigo Que               
Eu Não Ando Só, Portuguese name of a Carnival Group from Porto Alegre, and who are these                 
women? The general objective of this paper is to recognize what type of woman identity is                
represented in the parade, whereas the specific objectives are to comprehend how the group              
organizes itself and to identify the ways that are used to represent women. Therefore, a               
participatory research was conducted, in which the researcher went into field so she could              
observe the aforementioned Carnival group as well as take part in one of its presentations.               
The analyses were based on what has been experienced and registered in the process of               
investigation and participation during the parade. It was discovered that the female figure is              
represented by the Carnival group as being strong and resistant, as a target of gendered               
violence, as free and as a master of herself, using performances, music, costumes, posters and               
poetry as representational elements.  
 
Keywords: Representation; Gender identity; Carnival; Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando            

Só 
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INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho de conclusão de curso tem como temática a representação e a              

identidade da mulher através do carnaval. Para o estudo, delimitei a 3ª saída do Bloco Não                2

Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só . A proposta de pesquisa nasceu a partir da visibilidade                

que o movimento feminista vem ganhando na última década, sendo colocado com mais             

frequência em debates acadêmicos e aprofundando temas como identidade de gênero e            

representação feminina. Outra motivação para realizar esse trabalho foi meu afeto cultivado            

pelo carnaval e o interesse de compreender movimentos culturais em sua profundidade.  

O carnaval se caracteriza como um símbolo da cultura brasileira e envolve os mais              

diversos públicos entre os apreciadores da festa. Ao longo da história, o carnaval esteve              

associado aos festejos burgueses, presente nas sociedades e nos bailes de máscara, bem como              

às festas populares, através das Escolas de Samba e dos blocos de rua. É uma manifestação                

cultural que possui uma amplitude terrritorial e conceitual, se apresentando nas mais diversas             

formas de acordo com a região em que acontece. Repleta de sentidos e significados, a festa                

carnavalesca retrata a identidade brasileira, como também agencia transformações culturais na           

sociedade.  

A participação das mulheres nos festejos, quando manifestada, esteve por muito tempo            

relacionada a papéis de destaque por beleza (passistas, porta-bandeiras, dançarinas) ou a            

afazeres domésticos (costura, figurino, alimentação). Ainda que algumas mulheres tocassem          

instrumentos, eram personagens anônimas, visto que o protagonismo acabava ficando com as            

figuras masculinas, sobretudo na parte musical.  

No atual carnaval brasileiro, das Escolas de Samba e dos blocos de rua, se percebe               

uma intensa participação feminina em outros setores, como na bateria, na regência e na              

direção dos grupos. Blocos sob o comando de mulheres têm crescido cada vez mais no Brasil.                

Em Porto Alegre, o maior destaque do protagonismo feminino no carnaval de rua está no               

Bloco Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só - objeto desta pesquisa. Este grupo é formado                 

exclusivamente por mulheres, ou seja, todos os processos são executados unicamente pelas            

integrantes. 

2 Saída é o termo utilizado pelos carnavalescos para delimitar os eventos de cada bloco no carnaval de rua. As                    
saídas ocorrem quando os ensaios de um bloco são finalizados e culminam em um cortejo pelas ruas da cidade                   
com horário e local de início definidos.  
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Frente a esse cenário, a pergunta problema que guia este trabalho é: Como as              

identidades das mulheres são representadas pelo Bloco Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando              

Só na saída de 2019 e quem são essas mulheres? Logo, o objetivo geral desta pesquisa é                 

reconhecer que identidade de mulher é representada na 3ª saída do bloco. Assim, são              

objetivos específicos: a) compreender como o bloco se organiza e b) identificar as formas              

utilizadas pelo bloco para representar a mulher.  

Representações e identidades, bem como questões de gênero, de raça e estudos            

culturais são campos férteis para a pesquisa em Comunicação Social e Relações Públicas.             

Dessa maneira, a importância da pesquisa está na análise de um fenômeno importante ligado a               

experiências populares de comunicação voltadas para o desenvolvimento social. O tema           

escolhido para a pesquisa é, portanto, algo que me motiva e que se mostra pertinente para                

gerar entendimentos sobre questões comunicacionais.  

A faculdade em Relações Públicas me ensinou muito mais do que os conceitos             

teóricos relacionados à comunicação. Na universidade e no movimento estudantil aprendi a            

compreender a sociedade através de outras lentes, conseguindo associar o que aprendia em             

sala de aula com minha realidade. Os estudos comunicacionais são empíricos por natureza e              

foi através deles que abri os olhos para questões como a identidade de gênero e a                

representatividade. Sempre me animou muito a ideia de participar de movimentos culturais            

populares e de entender o contexto em que estão inseridos. A partir de 2016, comecei a me                 

envolver de forma ativa no carnaval de rua de Porto Alegre, integrando a bateria de alguns                

blocos da cidade. Entre esses blocos está o Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só , do qual                  

participei na saída de 2018 tocando na ala dos agogôs. Assim despertou meu interesse pela               

temática desta pesquisa e me motivei a estudar as representações da mulher no carnaval.  

Quanto à metodologia, utilizei a abordagem qualitativa empregando a pesquisa          

participante como técnica e a observação participante como modalidade (PERUZZO, 2005).           

Dessa maneira, fui para a avenida observar e participar da saída do bloco. A partir disso, faço                 

a análise de elementos de representação que emergiram do campo, bem como apresento             

reflexões pessoais acerca do vivenciado em relação com as discussões teóricas do campo             

comunicacional.  

Este documento está dividido em seis capítulos, para melhor compreensão e           

articulação do conteúdo. O primeiro capítulo - Introdução - se refere a esta parte do               

documento, em que destaco a problematização que esta pesquisa se propõe percorrer,            
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considerando o tema, a delimitação do tema, a pergunta-problema, o objetivo geral, os             

objetivos específicos, as justificativas e a apresentação da estrutura do trabalho.  

No segundo – Carnaval como expressão das mulheres - trago o debate sobre o lugar               

do feminino nos festejos carnavalescos, abordando a questão histórica e social do carnaval no              

Brasil e em Porto Alegre. Ao trazer um tema como esse – a participação feminina no carnaval                 

– me deparei com um problema relativo à escassez de fontes produzidas por e sobre essas                

mulheres. Contudo, foi possível encontrar registros que conferem visibilidade a essas           

protagonistas e ao carnaval porto-alegrense, principalmente nos trabalhos de Caroline Leal           

(2008, 2013) e Helena Cancela Cattani (2014). 

No terceiro capítulo – Representação e identidade de gênero -, apresento as            

dimensões do conceito de representação e os debates ligados à identidade. Como esta             

pesquisa parte de uma perspectiva da análise de gênero, se faz necessária uma breve discussão               

em torno desse tema a fim de aprofundar tais reflexões. 

No quarto capítulo – Representações da identidade da mulher na saída do Bloco Não              

Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só em 2019 - destaco a pesquisa empírica a partir dos                 

esclarecimentos metodológicos e operações de análise e de interpretação. É nesse momento            

que relaciono, de modo transversal, a contextualização teórico-metodológica com os dados           

coletados em campo.  

Na parte teórica deste documento faço uso do impessoal para apresentar os conceitos             

e no quarto capítulo assumo o meu “eu” de pesquisadora, aparecendo de forma mais              

destacada na parte da análise. No quinto capítulo - Considerações finais – reitero os principais               

resultados de pesquisa e apresento a sinalização de lacunas relacionadas ao tema, a fim de               

suscitar o interesse de continuidade dos demais pesquisadores da área. Na sequência está o              

capítulo de referências utilizadas na pesquisa. 
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2 CARNAVAL COMO EXPRESSÃO DAS MULHERES 

 
Este capítulo aborda o carnaval e o lugar ocupado pelas mulheres neste festejo. Com              

diferentes origens, o carnaval envolve questões para além da folia e da festa. No Brasil o                

carnaval é reconhecido como o maior evento que caracteriza o país e, através de sua trajetória,                

demonstra ser um espaço possível também para representações de grupos sociais, levantando            

reflexões e debates em sociedade. Assim, é apresentado nesta pesquisa como a festa e a               

cultura carnavalesca vêm sendo experienciadas pelas mulheres ao longo da história. O            

objetivo desse debate é justamente reconhecer e problematizar o contexto em que o Bloco              

Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só  nasce e se desenvolve.  

Para refletir sobre o carnaval, este capítulo é dividido em três momentos. O primeiro              

se detém a mostrar as origens e a história do carnaval a partir de Helena Cancela Cattani                 

(2014) e Roberto Da Matta (1997). O segundo momento é destinado a desenhar a trajetória do                

carnaval na cidade de Porto Alegre, bem como suas principais características até os dias de               

hoje, junto dos autores Flávio Krawczyk (1992), Iris Germano (1992) e Zita Possamai (1992).              

E por fim, o momento em que é descrito e analisado o percurso da mulher ao vivenciar o                  

carnaval. Para isso são utilizadas de Caroline Leal (2008, 2013) e Olga Simson (1992). 

2.1 Origem e História do Carnaval 

O carnaval é o festejo de maior destaque no Brasil, conseguindo alcançar tanto as              

classes populares como as camadas mais elevadas da sociedade. Reconhecido          

internacionalmente como essência da identidade brasileira, o carnaval tem seu surgimento no            

Brasil intimamente ligado à cultura negra e periférica, ao samba e às festas populares.  

Não há consenso sobre um exato local de origem do carnaval. Seu nascimento pode              

estar atribuído aos cultos agrários da Antiguidade, em que homens e mulheres vestidos de              

máscaras saíam pintados em cortejos. Segundo Ferreira (2004), a origem pode ser encontrada             

nas festas populares do Egito Antigo, através da celebração à Isis, deusa da fertilidade. Outra               

possibilidade de berço para o carnaval trazida pelo autor seria na Roma Antiga, passando              

pelos festejos da antiguidade greco-romana, sendo as principais festas dionisíacas, lupercais e            

saturnais, que lembram o carnaval brasileiro atual.  
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Segundo os pesquisadores Krawczyk, Germano e Possamai (1992) podemos encontrar          

ainda a origem da festa carnavalesca nas batalhas da Idade Média. No período que datava o                

carnaval, acontecia a batalha conhecida como Buffonerie , com jogos de confetes, ovos, urina e              

farinha. Entre os séculos XV e XVI há expansão do festejo por toda Europa, tornando-se               

popular na Itália com os luxuosos bailes de máscaras. Por outro lado, na Península Ibérica, o                

carnaval na Idade Moderna é marcado pelas corridas desordenadas em que as pessoas também              

atiravam água, ovos, farinha e outras substâncias umas nas outras. Essa prática ficou             

popularmente conhecida por entrudo, segundo os autores, e foi introduzida pelos portugueses            

no Brasil, no século XVIII, iniciando assim os festejos carnavalescos no país como será visto               

a seguir. 

2.1.1 Os primórdios do festejo no Brasil 

Conforme Anna Delgado (2012), as origens do carnaval no Brasil estão relacionadas            

às festividades realizadas na Europa, especialmente as de Paris e de Veneza, e ao entrudo de                

Portugal, como também ao mardi gras americano — tradicionalmente realizado na cidade de             

Nova Orleans, com desfiles, máscaras de gesso e carros alegóricos. Dessa forma, os             

primórdios do festejo no Brasil se deram através de duas formas distintas entre o carnaval das                

elites e do povo. O primeiro, com influências dos bailes de máscaras europeus, realizado em               

clubes e salões fechados. O segundo tinha influência no entrudo e no mela-mela e, portanto,               3

era principalmente realizado ao ar livre, nas ruas e de forma mais democrática.  

Sebe (1986) afirma que, apesar de ser citado de forma breve anteriormente, somente             

em 1853 podemos considerar o começo das festas carnavalescas de forma contínua e com              

relevância para o país. Eneida Morais (1987, p.15) complementa que: 
 

As variadas origens atribuídas ao carnaval levam-nos apenas à certeza de que, festa             
pagã ou religiosa, sempre existiu na história da humanidade, um determinado           
momento escolhido pelos homens para expandir maior alegria, para rir, pular e            
cantar mais livremente.  

 
Pode-se perceber que desde o princípio do carnaval no Brasil havia uma divisão entre              

as formas de celebração, sendo elas em locais privados ou em locais públicos. Ferreira (2004)               

traz duas formas de entrudo praticadas no Brasil colonial: a familiar e a popular. O entrudo                

familiar era jogado de forma privada, quando batalhas de água, perfumes e outros líquidos              

3  Brincadeira de carnaval de rua em que as pessoas se divertem atirando nos outros água, talco e goma. 



13 

passaram a acontecer dentro dos lares. Já o popular ocorria nas ruas das cidades, de forma                

mais espontânea que a versão familiar.  

De acordo com Cattani (2014), com a proibição do entrudo pela polícia, no final do               

século XIX, houve uma mudança na forma de celebrar o carnaval carioca, relacionada ao              

local onde era realizado e a seleção dos participantes. Dessa forma, houve uma divisão física e                

social do festejo. O carnaval estava tomando rumos contrários ao seu caráter popular: grandes              

sociedades e clubes carnavalescos começaram a surgir, para somente depois o surgimento dos             

chamados Ranchos, blocos e Escolas de Samba, com caráter mais aberto às demais camadas              

da população.  

Ainda segundo a pesquisadora, os festejos nos clubes e salões do Rio de Janeiro              

aconteciam de forma mais ordeira, adotando as características do carnaval francês, com bailes             

de máscaras, fantasias elaboradas, confetes e lança-perfumes. Esses festejos passaram a ser o             

modelo, se espelhando na modernidade da Europa desenvolvida, e se tornaram a forma             

civilizada de pular carnaval, pois desse modo era possível o controle de quem participaria da               

festa. Enquanto isso, a maior parte da população, sendo de negros e pobres, foi excluída do                

centro urbano carioca para as periferias da cidade, criando então sua própria celebração.  

Desse modo, os grupos carnavalescos chamados de Ranchos se apresentaram como           

uma nova possibilidade de celebração do carnaval pelas camadas populares. Segundo Cattani            

(2014), os Ranchos surgiram como a primeira organização popular voltada ao carnaval. O             

primeiro grupo, também conhecido como Afoxé, foi fundado em 1900 e seus fundadores eram              

em sua maioria negros baianos que moravam no Rio de Janeiro. Suas principais             

características eram as alas de fantasias idênticas, de acordo com o enredo que seria abordado,               

e os foliões eram acompanhados por uma orquestra que tocava composições próprias, criadas             

de acordo com o tema do desfile. Além disso, haviam carros alegóricos com cenários e um                

carro introdutório chamado abre-alas.  

Os principais aspectos desenvolvidos nos Ranchos passariam a estar presentes nas           

Escolas de Samba posteriormente. Na perspectiva de Cattani (2014, p. 31), “os Ranchos             

possibilitaram a popularização do carnaval nos bairros pobres do Rio de Janeiro após a              

elitização da festa, ocorrida no final do século XIX, e da proibição do jogo de entrudo”. Dessa                 

forma, o carnaval brasileiro passa a obter características próprias.  

O princípio das Escolas de Samba no Rio de Janeiro surge com a Deixa Falar, escola                

fundada no final da década de 1920. Enquanto Ranchos e clubes encaravam o carnaval de               
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modo que também contribuiam com seu papel social, as Escolas de Samba tiveram o início de                

sua atividade apenas com o objetivo de se apresentar em eventos (CATTANI, 2014).  

Nos primeiros anos, a estrutura das Escolas de Samba não era muito diferente da dos               

Ranchos carnavalescos. Ambos existiam como possibilidade de celebrar o festejo. Entre a            

estrutura base para os desfiles das Escolas estão a comissão de frente, carro abre-alas, porta               

bandeira e mestre sala, bateria, alas e carros alegóricos. Ainda que as Escolas recebessem              

grande influência dos Ranchos, elas também eliminaram alguns elementos presentes nos           

mesmos, como os instrumentos de sopro, e aceleraram o ritmo das músicas (GOLDWASSER,             

1975). A criação das Escolas de Samba no Rio de Janeiro se tornou popular e muito                

contagiante, difundindo-se para diferentes estados e cidades do país.  

Para além dos Ranchos e Escolas de Samba, está presente também o desfile dos blocos               

carnavalescos como forma de encontros para celebração. Segundo Da Matta (1997), o nome             

bloco dá a ideia de algo compacto, sólido, sincronizado. E sua diferença em relação às               

Escolass é perceptível logo em sua denominação genérica, pois o bloco: “[...] é algo como a                

multidão de Le Bon: poderoso, grande, avassalador, mas sem a necessária ordenação interna             

para representar (e elaborar) um drama capaz de promover impacto duradouro” (DA MATTA,             

1997, p. 126). Tal como se observa na Figura a seguir que retrata o desfile de um bloco afro                   

tomando as ruas de São Paulo. 

 

Figura 1  - Desfile do Bloco Carnavalesco É Di Santo 
 

 
Fonte: <ponte.org> Acesso em: 20/06/2019 
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Desse modo, o bloco se organiza de forma muito mais simples e não tão hierarquizada,               

diferentemente de como acontece nas Escolas - com costumes elaborados e grandes divisões             

internas. Ainda de acordo com Da Matta (1997), isso faz com que os participantes dos blocos                

acreditem que as Escolas não estariam mais obedecendo a tradição carnavalesca, sendo            

compostas por pessoas de fora, como de outros bairros e outros segmentos sociais, desfilando              

para turistas e não para o povo e fazendo de seu desfile um show. Enquanto isso, os blocos                  

seriam expressões de valores carnavalescos muito mais puros, voltados ao bairro e à             

vizinhança, tendo como ponto central a residência numa área comum. As Escolas, por sua              

vez, embora ligadas ao morro, à favela e à pobreza, permitem uma integração de classes, com                

a junção de gente rica e branca com os pobres e pretos, durante o Carnaval.  

O autor ainda traz três formas de blocos carnavalescos: de enredo, de embalo e de               

sujos. O bloco de enredo ou desfile, com caráter poderoso e animado, é refinado em termos de                 

ordem interna para o desfile ou mesmo durante o restante do ano. Já os blocos de embalo ou                  

empolgação indicam, pelo seu próprio nome, o poder de embalar ou empolgar os             

espectadores, buscando uma integração com seus membros e possibilitando assim a quebra de             

fronteiras entre os desfilantes e os assistentes. O terceiro tipo é o bloco de sujos, cujo nome                 

recorda uma fantasia sem forma definida. Na perspectiva de Da Matta (1997, p. 127), “o sujo                

nega, pela fantasia, seu lugar rotineiro na ordem social”. É o que o autor chama de ritual da                  

transgressão, onde os opostos da sociedade rotineira se invertem. Trata-se de uma            

manifestação típica do carnaval de rua, onde sátiras políticas caracterizam a festa. O Bloco              

Pacotão, fundado em Brasília em um momento de forte resistência política à ditadura militar,              

é um exemplo disso  —  como mostra a Figura seguinte. 
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Figura 2  - Bloco Pacotão tornando risíveis as situações da cena política brasileira 
 

 
  Fonte: <journals.openedition.org/mulemba/1598> Acesso em: 20/06/2019 

 

O carnaval como manifestação cultural, portanto, acaba por colocar em relevo           

questionamentos e expressa muito da cultura e identidade do brasileiro, como será abordado             

no texto que segue.  

2.1.2 A identidade brasileira na avenida 

Na perspectiva de Delgado (2012), entende-se o carnaval como um dos elementos que             

compõem a narrativa de nação no Brasil. Isso significa que ele é muito mais do que uma festa                  

ou um evento: o carnaval acontece o ano todo, pois faz parte da cultura de muitos brasileiros.                 

A antropóloga Goldwasser (1975) coloca que, diferente da atualidade, nos primórdios da            

atuação das Escolas de Samba não havia a ideia de pensar o carnaval como atividade de longa                 

duração. As atividades dos primeiros anos eram ligadas apenas aos encontros no período do              

desfile carnavalesco. 

Há portanto na cultura do carnaval uma íntima relação com o “ser brasileiro”, fazendo              

do carnaval um símbolo da identidade nacional. DaMatta (1997) também coloca o carnaval             

como o símbolo de brasilidade e defende que a festa é uma totalidade abrangente onde todos                

os brasileiros se reconhecem e se igualam. O autor ainda classifica o carnaval como um dos                

rituais nacionais, quando o compara com as festividades do Dia da Independência ou Dia da               

Pátria (7 de setembro): 
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Isso porque ambos são ritos fundados na possibilidade de dramatizar valores globais,            
críticos e abrangentes da nossa sociedade. (...) Isso quer dizer que, quando se realiza              
um ritual nacional, toda a sociedade deve estar orientada para o evento centralizador             
daquela ocasião, com a coletividade ‘parando’ ou mudando radicalmente suas          
atividades (DA MATTA, 1997, p. 46).  

 

Lazzari (2001), entretanto, contrapõe Da Matta (1997), trazendo outras reflexões. O           

autor afirma que este acaba fazendo uma associação generalizada, visto que apresenta uma             

história homogênea do carnaval brasileiro, centrando suas pesquisas somente nos festejos do            

Rio de Janeiro. Segundo Lazzari (2001), Da Matta (1997) acaba excluindo especificidades            

dos carnavais em outras regiões do Brasil.  

Delgado (2012) também coloca que os festejos do carnaval atualmente acontecem de            

forma diversificada nas cinco regiões do Brasil, sendo a Sudeste e Nordeste as regiões mais               

efervescentes. No Sudeste, predominam as Escolas de Samba, muito pelo fato de ser ali sua               

origem. O Nordeste já se mostra diferente, onde as ruas são tomadas por trio elétricos e pelo                 

frevo. Na Bahia, principalmente, os trios elétricos possuem acesso pago a blocos e camarotes.              

Em Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba, a característica dos festejos é o               

acesso gratuito no geral.  

Na visão de Bakhtin (2010), não há espectadores do carnaval, mas, sim, a sua plena               

vivência, pois o festejo existe, pela sua natureza, para todo o povo. Segundo o autor, o período                 

carnavalesco é um momento de quebra na ordem cotidiana, em que há intensa liberdade              

durante os festejos. Há, portanto, uma liberação temporária da ordem dominante, abolindo            

provisoriamente relações hierárquicas, privilégios, regras e tabus. 

Para Da Matta (1997), o carnaval contém uma essência igualitária, envolvendo a            

dialética entre os princípios da hierarquia e da igualdade. Segundo o autor: 

 
[...] o carnaval serve a quem está em cima e a quem está embaixo, a quem está em                  
casa e a quem está na rua. Como uma pintura de Bruegel, é uma ocasião em que a                  
vista tem dificuldade em descobrir um foco e um centro. Nele, vemos a realidade              
ordenada do dia a dia desfazer-se em múltiplos planos, num processo violento de             
individualização. Sendo assim, é preciso não esquecer que se o carnaval acaba por             
reforçar a ordem cotidiana, também coloca alternativas e sugere caminhos (DA           
MATTA, 1997, p. 150). 

 

Essa essência igualitária acaba sendo dominada por uma falsa ilusão de que todos são              

iguais na festa do carnaval. Os festejos fechados, como os do sambódromo e os de clubes,                
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evidenciam o mito de igualdade que o carnaval proporciona. Dessa forma, os carnavais de rua               

abertos se constituem como espaços mais democráticos, com movimentos reais mais           

próximos da igualdade, como também colocando em evidência aqueles que, em muitos            

momentos, são coadjuvantes.  

Sendo assim, os carnavais no Brasil se expressam de forma diversa, sendo constituídos             

de múltiplos elementos e formas de representação. Isso mostra que a utilização da palavra              

“carnavais” seria a forma mais adequada para se referir às diferentes realidades dos festejos              

pelo país, de acordo com as características de cada região.  

No subcapítulo a seguir são apresentadas as características do carnaval no Sul do país.              

De modo mais específico, são situados os festejos realizados em Porto Alegre, na ordem de               

compreender o panorama em que nasce o Bloco Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só ,                

objeto empírico desta pesquisa. 

2.2 Carnavais de Porto Alegre 

Os primeiros registros de celebração do carnaval em Porto Alegre estão relacionados            

com a prática do entrudo. Segundo Krawczyk, Germano e Possamai (1992, p. 17), “ao que               

tudo indica, o Entrudo faz parte de um carnaval bastante disseminado entre a população de               

Porto Alegre no século passado, do qual participam, principalmente, as camadas mais            

humildes”. Os primórdios do carnaval na capital gaúcha muito se assemelham com as             

características encontradas no princípio dos festejos carnavalescos do Rio de Janeiro. Ambos            

eram celebrados com festas pelas camadas populares, nas ruas, como também com os             

chamados blocos e corsos — desfiles de carros alegóricos das grandes sociedades. Como se              

pode observar: 

 
O carnaval porto-alegrense no século XIX espelha a estratificação social, acentuada           
com o crescimento da cidade. Ao lado de um carnaval vivido pela maioria da              
população e reprimido pela polícia, o Entrudo, coexistem os blocos e corsos das             
grandes sociedades, que representam a elite de Porto Alegre (KRAWCZYK;          
GERMANO; POSSAMAI (1992, p. 18). 

 

Enquanto o entrudo permanecia como forma de celebração pelas camadas populares, a            

elite passou a aderir a cultura dos bailes nos salões, prática também comum no Rio de Janeiro                 

(CATTANI, 2014). Como relata Suzana Gastal (apud FISCHER, 2000, p. 134), “da festa             

popular, livre e até anárquica, o carnaval transforma-se numa festa privada, reservada às             
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famílias”. Em Porto Alegre, isso se comprova quando locais como o Theatro São Pedro e               

clubes nobres da cidade eram utilizados como palcos para a realização dos bailes, onde os               

foliões eram embalados ao ritmo de polcas, valsas,  schottisches  e mazurcas.  

Na década de 1870, surgem os chamados corsos (KRAWCZYK; GERMANO;          

POSSAMAI, 1992). Esses festejos eram marcados pela presença da elite porto-alegrense, que            

desfilava pelas ruas da cidade ostentando riqueza e elegância em carros de luxo. Na mesma               

década surgem também duas grandes sociedades carnavalescas de Porto Alegre: Esmeralda e            

Venezianos. De acordo com Krawczyk, Germano e Possamai (1992, p. 17), “[...] em torno da               

rivalidade entre ambas gira por muito tempo o carnaval da cidade, que adquire, a partir daí,                

um aspecto mais elitizado”. Os festejos dessas sociedades contavam com bailes e desfiles nas              

noites carnavalescas pelas ruas da cidade, especialmente iluminadas pela Intendência do           

Exército. Os foliões, durante a espera dos desfiles, participavam dos jogos de lança-perfume,             

confete e serpentina.  

Sendo assim, a população negra porto-alegrense passou a criar seu próprio modo de             

celebrar o carnaval. Segundo Garcia (2006), em 1872, com a fundação da Sociedade             

Beneficente e Cultural (S.B.C.) Floresta Aurora, que tem seu funcionamento até os dias de              

hoje, foi possível a criação de um clube carnavalesco pela e para a comunidade negra, sendo a                 

associação negra mais antiga da cidade. Outros clubes com essa mesma característica também             

tiveram sua existência marcada no carnaval de Porto Alegre, como os Congos, o Club              

Moçambique e o Candombe da Mãe Rita. O primeiro desfile público da Floresta Aurora foi               

em 1881, antes mesmo da abolição da escravatura e, de acordo com Cattani (2014), teve               

grandes conflitos com as autoridades da época.  

Os clubes e sociedades mantiveram-se em atividade até as primeiras décadas do            

Século XX, com a Esmeralda e os Venezianos dominando o cenário do Carnaval da cidade,               

porém já com a companhia de outros grupos menores. Na virada do século, os festejos ainda                

tinham como foco a região central, especialmente nas proximidades da Rua da Praia. Segundo              

Krawczyk, Germano e Possamai (1992), nos carnavais de 1912 houve a participação de mais              

de 30 mil pessoas. O carnaval do Centro tinha por característica ser “civilizado” e frequentado               

em suas maioria por cidadãos de classe média e alta. Por outro lado, a Cidade Baixa                

concentrava o carnaval negro da cidade, sendo o bairro sede do Floresta Aurora.  

Nos anos 20, as Sociedades passam a dar lugar para os chamados cordões e o carnaval                

passa a retomar seu caráter mais popular. Na década de 30, o carnaval se espalha pelos bairros                 
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— característica marcante do carnaval de Porto Alegre. As festividades se descentralizam,            

ocupando bairros como o Farroupilha (nas imediações do atual Parque da Redenção),            

Higienópolis, Três Figueiras e Colônia Africana (atual bairro Rio Branco). 

Os desfiles aconteciam, segundo Krawczyk, Germano e Possamai (1992), com          

passeatas que contavam com apresentação oficial da comissão julgadora e com discursos do             

Rei Momo. Também havia julgamento dos grupos que se apresentavam, conjuntos musicais            

tocando e uma multidão assistindo os festejos populares. A premiação dos cordões e blocos de               

destaque aconteciam na última noite do desfile. Como destacam os autores: 

 
Esse é o antigo carnaval de bairros em Porto Alegre. Os moradores agrupam-se em              
comissões que organizam vários elementos, possibilitando a realização da folia. Era           
fundamental armar coretos, decorar as ruas, as músicas, a iluminação e a distribuição             
de prêmios (KRAWCZYK; GERMANO; POSSAMAI, 1992, p. 23).  
 

 As ruas da capital gaúcha passam então a ser tomadas pelo carnaval, que deixava de               

ter como palco os clubes e as sociedades. Segundo Cattani (2014, p. 40), “fazem parte deste                

período da história carnavalesca os Blocos e Bandas, os principais deles de cunho             

humorístico, como o Tira o Dedo do Pudim, Miséria e Fome, Não Empurra que é Pior, Te                 

Arremanga e Vem, entre outros”. Isso mostra que a festa carnavalesca estava alcançando             

outros rumos e retomando, na verdade, sua amplitude.  

No fim dos anos 1930 e início dos anos 1940, conforme Krawczyk, Germano e              

Possamai (1992), começaram a prevalecer grupos carnavalescos cuja formação estava nas           

camadas populares — como os moradores da Colônia Africana. No início da década de 1940,               

acontece o chamado “Carnaval da Vitória”, com o apoio da Prefeitura. Nos anos seguintes, o               

carnaval passa a contar com pouco auxílio do poder público, acontecendo dessa forma             

desfiles concomitantes ao oficial em muito bairros da capital gaúcha. O êxitos dos festejos              

carnavalescos, de acordo com os autores Krawczyk, Germano e Possamai (1992), dependia            

muito mais do empenho dos foliões do que de uma estrutura oficial de apoio. E como                

resultado, esta é a época de ouro dos carnavais de bairro em Porto Alegre. Os festejos dos                 

anos 1950 permanecem com essa característica de pouco auxílio da Prefeitura e grande             

descentralização, com coretos espalhados por diversos bairros da cidade. 

Ainda na década de 1940, as Tribos surgem como um dos elementos característicos do              

carnaval no Rio Grande do Sul. Com elementos indígenas e auge na década de 1960, elas                

formaram sua própria divisão nos concursos da cidade. Segundo Garcia (2006), Caetés foi a              
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primeira a ser fundada, mas também existiram as Iracemas (formada apenas por mulheres),             

Comanches e Guaianazes (as duas únicas ainda em atividade em Porto Alegre). 

Os coretos aconteciam por toda a cidade, onde as agremiações desfilavam durante os             

dias de festejo, chegando a haver 15 coretos espalhados pelos bairros de Porto Alegre no               

carnaval. Segundo Liliane Guterres (2004), os coretos possuiam as seguintes características:           

uma parte da rua era fechada e ali era montado um pequeno palco para o júri e as autoridades.                   

A apresentação da Escola era realizada em frente a esse palco e tinha duração de menos de                 

uma hora, diferentemente dos desfiles de Escolas de Samba. Geralmente na quarta-feira de             

cinzas, após os festejos, era anunciada a Escola vencedora do coreto, que recebia um troféu e                

um auxílio financeiro como prêmios.  

De acordo com Krawczyk, Germano e Possamai (1992), os blocos e cordões populares             

mais duradouros eram aqueles que mantinham atividades durante o ano todo, geralmente            

compostos por descendentes de africanos, que realizavam também outras atividades como           

bailes, festas e aniversários. Esses grupos realizavam inúmeras apresentações ao longo do            

ano, fazendo com que seus participantes passassem a sobreviver financeiramente dessas           

apresentações musicais. Todo ano eram organizados centenas de blocos e cordões, envolvendo            

uma enorme quantidade de pessoas no carnaval de rua, que se espalhava por toda cidade.               

Segundo a pesquisadora Germano (1999, p. 139): 

  
Essa popularização dos festejos de rua deu origem a inúmeras representações a            
respeito do carnaval popular. Ora era associado ao berço do verdadeiro carnaval, o             
carnaval do povo, mulato, miscigenado, genuinamente brasileiro. Ora era visto como           
espaço indistinto, perigoso, palco em que se expunham os mais baixos instintos, que             
perdera seu caráter familiar. 

 

Foram esses blocos e demais grupos carnavalescos populares que mais tarde deram            

origem às Escolas de Samba, mantendo viva a festa na capital gaúcha. Em 1940 é criada então                 

a Bambas da Orgia: inicialmente fundada como bloco, a atual Escola é a mais antiga               

agremiação no carnaval de Porto Alegre. Entre outras escolas que inicialmente possuiam a             

estrutura de bloco estão os Fidalgos e Aristocratas e os Embaixadores do Ritmo. A estrutura               

das Escolas de Samba é diferenciada, comparada ao que se tinha visto nos coretos e blocos até                 

então. Nas escolas há divisão por alas temáticas, maior número de componentes,            

samba-enredo, harmonia e figuras em destaque como o mestre-sala e a porta-bandeira.            

Segundo Ferreira (2004), a presença da porta-estandarte é um elemento de diferenciação das             
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Escolas de Samba porto-alegrenses comparado ao modelo carioca, em que as Escolas            

apresentam uma bandeira no lugar do estandarte.  

As primeiras Escolas de Samba da capital gaúcha foram fundadas em áreas centrais, e              

com a valorização desta área pelo poder público, acabaram sendo deslocadas ao decorrer do              

tempo para a região periférica da capital gaúcha. Desse modo, são poucas as escolas que               

permanecem em seu local de origem. Krawczyk, Germano e Possamai (1992, p. 49) afirmam              

que as Escolas de Samba de Porto Alegre: 
 

Constituem-se em entidades recreativas, assistenciais e esportivas, além de         
carnavalescas. Nelas reúnem-se seus participantes durante quase todo o ano, embora,           
devido às próprias condições climáticas do estado, seja a partir dos quatro meses             
anteriores ao carnaval, que a escola recebe mais gente. 

 

O modelo de Escola de Samba populariza-se e passam a contar com apoios financeiros              

e institucionais por parte da Prefeitura da cidade. Os coretos deixam de existir, ganhando mais               

ênfase os desfiles oficiais nas passarelas do samba. Segundo Cattani (2014, p. 42): 

 
Ao longo de conversas informais com pessoas ligadas ao carnaval de Porto Alegre,             
foi possível localizar as diferentes passarelas oficiais de desfiles da cidade: rua            
Demétrio Ribeiro (1947-1949); rua dos Andradas (1949-1951); rua João Alfredo          
(1952-1959); av. Borges de Medeiros (1960-1969); Av. Eduardo (1962); rua João           
Alfredo, largo da Epatur (1970-1973); av. João Pessoa (1974-1975); av. Perimetral           
(1976-1985); av. Augusto de Carvalho (1985-2003); e Complexo Cultural do Porto           
Seco (2004-).  

 

Com a discussão da necessidade de um espaço fixo para a realização dos desfiles, em               

2004 acontece a transferência do carnaval de Porto Alegre para a zona norte da cidade, no                

Complexo Cultural Porto Seco. O local pensado inicialmente seria em um espaço do Parque              

Marinha do Brasil, que contaria com a construção de uma pista para eventos na região central                

da cidade. No entanto, houve grande resistência por parte dos moradores das adjacências e o               

que acabou acontecendo, na verdade, foi um enorme afastamento das camadas mais populares             

e negras do centro para a periferia da cidade. De acordo com os estudos e conclusões de                 

Bittencourt (2016, p. 89):  

 
O fato é que esta visão, além de excludente, parece ser inviabilizadora para o evento,               
visto que o interesse no carnaval de Porto Alegre tem sido menor após o              
deslocamento dos desfiles para o Porto Seco. Esta foi uma manobra com o intuito              
apenas de afastar a população carnavalesca da área central da cidade.  
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Ainda segundo o pesquisador, o deslocamento para o Porto Seco foi pouco debatido             

entre os membros das escolas e das associações carnavalescas. Isso fez com que a decisão               

contemplasse um pequeno grupo de pessoas e não o movimento carnavalesco em sua             

grandiosidade. Com deliberações dessa forma, as associações carnavalescas acabam         

confirmando o que Da Matta (1997) colocara: apesar de sua essência igualitária, o carnaval              

acaba por reforçar a ordem cotidiana e as relações de hierarquia. 

Aproximadamente desde 2005, o carnaval de rua de Porto Alegre apresentou um            

aumento considerável de tamanho. No ano de 2015 cerca de 21 blocos saíram às ruas dentro                

do calendário oficial da Prefeitura , atraindo cerca de 300 mil foliões, sem considerar as              4

saídas dos blocos independentes da cidade. A tendência seria uma contínua expansão do             

calendário oficial do carnaval de Rua de Porto Alegre, mas no ano de 2016 acabou havendo                

uma redução do seu tamanho. Reclamações dos moradores do bairro Cidade Baixa,            

intervenção do Ministério Público e limitação do efetivo de segurança da Brigada Militar são              

possíveis fatores para essa queda (RISKALA, 2016).  

Dentro desse contexto, há os blocos que se encaixam na proposta do carnaval oficial,              

com associações a marcas comerciais e padronização estética, e os blocos chamados            

independentes, que, por sua vez, não se identificam com essa proposta apresentada pela             

Prefeitura e pela iniciativa privada. Os blocos chamados independentes mantém certa           

autonomia frente ao processo, com suas saídas sendo realizadas fora das datas oficiais do              

carnaval, repletas de temáticas específicas e por muitas vezes políticas, como se pode verificar              

na fotografia a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Disponível em 
<portoalegre.rs.gov.br/portal_pmpa_novo/default.php?p_noticia=175381&CONFIRA+A+PROGRAMACAO+D
OS+15+DIAS+DE+FOLIA+DO+CARNAVAL+DE+RUA> Acesso em: 18/06/2019.  
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Figura 3  - Desfile do Bloco Turucutá, em 2019, apresentando críticas políticas. 
 

  

Fonte: <facebook.com/pg/turucuta/photos/> Acesso em: 20/06/2019 

 

Segundo Riskala (2016, p. 13), “nesse contexto nota-se como o enxugamento do            

carnaval de rua propiciou um novo universo de ação e formas de organização, com o               

surgimento de novos blocos independentes e uma maior espontaneidade”. Essa constatação se            

confirma, pois no ano de 2019 saíram às ruas de Porto Alegre blocos independentes fora do                

período oficial de carnaval. Entre eles estão Turucutá, Bloco da Laje, Axé Que Enfim,              

Cosmobloco, Avisem a Shana Que Sábado Vai Chover e o próprio Não Mexe Comigo Que Eu                

Não Ando Só  — objeto desta pesquisa. 

Pode-se se perceber que a comunidade carnavalesca tanto em nível nacional quanto a              

nível municipal, desde o príncipio do carnaval no Brasil teve a resistência como impulso para               

que essa cultura não se apague. Milhares de pessoas estão direta e indiretamente ligadas às               

instituições carnavalescas, que movimentam a vida cultural e econômica da cidade há mais de              

50 anos. 

Dentro desse contexto, o carnaval se apresenta como sinônimo de folia e festividade,             

mas também como expressão de grupos, de ideias e de posicionamentos. Cada vez mais              

pode-se perceber a representação de grupos sociais no carnaval de Porto Alegre, através de              

blocos e Escolas de Samba que expressam e abordam identidades de grupos LGBT, das              

mulheres, da negritude, entre outros. A seguir, é destacado o movimento do carnaval que tem               
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como foco a questão da mulher, no sentido de situar em que cenário o Bloco Não Mexe                 

Comigo Que Eu Não Ando Só  se insere no contexto de Porto Alegre.  

2.3 A participação feminina nos festejos 

A participação das mulheres teve e tem uma grande relevância nos festejos            

carnavalescos, embora vivenciada de formas diferentes segundo as épocas, as camadas sociais            

e o tipo de festejo considerado. Entretanto, os grupos carnavalescos, até os anos de 1960,               

admitiam somente homens em seu meio. Segundo Simson (1992, p. 16), “desde que o              

folguedo fosse garantidamente realizado entre iguais, socialmente falando, e que as mulheres            

estivessem acompanhadas por membros masculinos do grupo familiar, sua participação ia           

sendo gradativamente aceita.” Quando as mulheres desfilavam (e geralmente eram parentes           

dos integrantes ou vigiadas pela mãe ou irmã mais velha), eram fantasiadas com o equivalente               

feminino ou com os mesmos trajes dos homens.  

Nas brincadeiras vivenciadas através do entrudo, informais e familiares, as mulheres           

permaneceram tendo participação ainda que houvesse repressão policial. Tratando-se das          

mulheres da periferia, houve a persistência de durante vários anos continuar jogando o             

entrudo nas zonas mais afastadas da cidade, mostrando-se assim resistentes em não viver um              

papel passivo como meras espectadoras da brincadeira. No início do século XX, segundo             

Simson (1992), o divertimento das moças de vida mais livre da camada popular se dava com                

bailes realizados em salões e teatros. Já para as mulheres de família, das camadas mais               

simples, restava apenas o papel de espectadoras dos desfiles ou a brincadeira perseguida do              

entrudo. 

Em Porto Alegre, a participação das mulheres nos festejos carnavalescos começou           

logo em seus primórdios, também com ativo envolvimento por parte delas no jogo do entrudo.               

Segundo os estudos de Leal (2013), essa brincadeira, que em virtude de epidemias de coléra e                

proibições foi praticamente esquecida, teve seu ressurgimento no ano de 1870 pelas mãos de              

uma mulher: Maria Isabel de Souza Alvim.  

Maria Isabel foi marquesa de Monte Alegre e, após a morte do Marquês, teria se               

casado com o presidente da Província do Rio Grande do Sul, Antônio da Costa Silva e Pinto                 

(primo do Marquês), tornando-se então primeira-dama da Província. Foi durante sua estada            

em Porto Alegre que ela teria revivido a brincadeira do entrudo. Tais atitudes tomadas pela               
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ex-marquesa causaram uma série de julgamentos e ataques a ela e ao Império, pois vinda de                

São Paulo, Maria Isabel trazia consigo um comportamento que não era condizente com o das               

“filhas do Rio Grande”. Essas, por sua vez, deveriam ser recatadas e elegantes, não se               

deixando influenciar pelos comportamentos atribuídos à ex-marquesa, como também pelo          

jogo de caráter rude e violento que ela reavivara.  Segundo Leal (2013, p. 89):  

 
Era como se dissessem: desse tipo de mulher, há de se esperar que goste de tal                
brincadeira. Pois, para gostar do entrudo, era somente uma mulher com “ardente            
temperamento e extraordinário calor” e as filhas do Rio Grande não deveriam seguir             
esse exemplo. 

 
O jogo do entrudo tinha tanto a participação das chamadas boas moças de família, nas               

práticas dentro dos lares, como das mulheres “não bem nascidas” que também jogavam.             

Dessa forma, o entrudo extrapola as delimitações de classes, se mostrando presente entre             

mulheres das elites e das camadas populares. No entanto, comparado às mulheres de camadas              

mais abastadas, o entrudo não era vivenciado da mesma maneira quando se tratava das              

mulheres negras escravizadas. De acordo com Simson (1992), estas ainda tinham que            

trabalhar tanto no preparo dos limões e laranjas de cheiro como também na venda desses               

materiais para a brincadeira do entrudo, de forma a alcançar uma renda extra para seus               

senhores ou para si mesmas  —  tratando-se de uma negra liberta.  

As moças das classes mais elevadas ficavam a postos nas sacadas esperando os             

rapazes para jogarem as substâncias que tinham consigo ou então praticavam o jogo pelas              

ruas da cidade. Na perspectiva de Leal (2013, p. 91), “[...] o entrudo era, portanto, um                

momento em que poderiam ocorrer contatos corporais, propiciando oportunidades para          

liberações sexuais. E justamente esta licenciosidade do jogo era o que parecia agradar o gosto               

feminino”. Com isso, a autora coloca a ideia de que o sucesso do entrudo entre as mulheres                 

aconteceu pois este seria um dos raros momentos em que elas poderiam exercer sua              

sexualidade de forma mais declarada. Assim, as mulheres procuravam festejar o corpo            

durante o período de carnaval, ao invés de ficar em um estado de passividade durante os                

festejos, conforme os homens acreditavam que lhe cabiam.  

Dessa forma, a prática do entrudo pelas mulheres foi alvo de muitas críticas, pois as               

autoridades acreditavam ser um jogo violento e insalubre, não sendo uma conduta adequada             

às “boas damas” porto-alegrenses. Era alegada uma fragilidade feminina perante às doenças            
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que poderiam ser contraídas com o jogo, sendo as mulheres supostas vítimas mais vulneráveis              

destes males.  

Além disso, com a condenação do entrudo havia também a tentativa do            

estabelecimento de uma nova forma de carnaval, que acaba correspondendo a uma “[...]             

imposição de certos modelos culturais relacionados ao comportamento feminino, condenando          

a licenciosidade que caracterizaria esta brincadeira [...]” (LEAL, 2008, p. 220). Brincar o             

entrudo era então uma forma transgressora de questionar a própria ordem social e também os               

padrões de conduta destinados às mulheres no século XIX.  

Diante desse contexto, havia a necessidade de um carnaval regrado, que não            

apresentasse problemas físicos nem de ordem comportamental. Um carnaval em que fosse            

possível o controle sobre a conduta feminina. Era preciso que moços da cidade, no papel de                

heróis e com a incumbência de livrar a sociedade porto-alegrense do inadequado entrudo,             

fundassem portanto uma Sociedade carnavalesca.  

Em 1873, com o surgimento das Sociedades carnavalescas Esmeralda e Venezianos,           

acontece um novo momento nos festejos da cidade de Porto Alegre. O desejo de mudança da                

participação das mulheres na festa carnavalesca e a readequação dos lugares e condições             

socialmente desejáveis a elas, pelos rapazes dessas agremiações, estavam em evidência           

quando da fundação dessas Sociedades. Nesse novo momento do Carnaval, as mulheres            

tiveram sua atuação e espaços limitados, sendo suas funções assistir aos desfiles e atirar flores               

aos homens que participavam (LEAL, 2008). 

A criação das Sociedades carnavalescas bem como a gestão dos festejos desta época             

eram protagonizados pelos homens, cabendo às mulheres tarefas de decorar as janelas e             

assistir ao desfile. As mulheres acabaram saindo do protagonismo que manifestavam no            

entrudo, passando para a condição de coadjuvantes da festa carnavalesca, assistindo aos            

desfiles dos esmeraldinos e venezianos. Há de se observar ainda indícios de que: 

 
Mesmo com tamanho controle, as mulheres continuaram a brincar o entrudo,           
inclusive nos bailes promovidos por essas sociedades, passando a participar da           
organização e execução dos festejos. Passado pouco mais que um decênio do            
surgimento de Esmeralda e Venezianos, essas agremiações iriam ingressar em crises           
que as afastariam dos palcos carnavalescos. Vimos que, entre os argumentos           
utilizados para esse fim, estava a permanência do gosto feminino pelas molhadelas.            
(LEAL  2013, p. 221). 
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Após as crises enfrentadas pelas Sociedades carnavalescas, Esmeralda e Venezianos          

ressurgem na Porto Alegre do século XX. A participação feminina nessa nova etapa, contudo,              

foi marcada por uma série de diferenças em relação à primeira. Dessa vez, as mulheres               

passaram a ser chamadas a organizar o carnaval da cidade e sua participação era valorizada               

pela sociedade.  

Neste segundo ciclo, as mulheres — filhas de membros com grande notoriedade na             

elite da cidade — passaram a atuar com destaque nas Sociedades carnavalescas. A partir              

disso, a conduta feminina passou a ser louvada, começando a ter uma participação de              

relevância no carnaval, seja na organização dos bailes ou no discurso da imprensa. Esse era o                

carnaval que as sociedades Esmeralda e Venezianos propunham: “uma festa de elite, onde as              

filhas e mulheres dos seus sócios pudessem participar sem correr os ‘riscos’ da licenciosidade              

e da permissividade de outrora” (LEAL, 2013 p. 222).  

Nesse contexto de exaltação às mulheres, a figura da rainha tinha grande destaque..             

Segundo Leal (2013), nenhuma outra mulher era mais exaltada do que a rainha. Eventos como               

bailes, tea concerts (concertos de chás) e exposições eram dedicados para consagrar as             

“soberanas da agremiação.” Entre os mais importantes estavam as exposições de seus retratos,             

que aconteciam nos ateliers mais renomados da cidade e as visitas de membros e diretoria a                

fim de cumprimentá-las. Dessa forma, as mulheres representavam a figura do chamado bom             

carnaval, mostrando a regeneração moral do festejo.  

Apesar de as mulheres estarem presentes na organização dos festejos e participarem            

dos bailes, segundo Leal (2013), nota-se que houve uma aparente liberdade feminina,            

reforçada pela dominação por parte dos homens da sociedade de Porto Alegre. Dessa forma,              

as carnavalescas acabaram por abster-se de momentos de liberdade encontrados nas           

brincadeiras do entrudo em troca de glorificação e aplausos dos apreciadores das agremiações             

carnavalescas.  

A participação feminina no carnaval desta época foi, na verdade, “determinada por            

uma influência de redes de poder existentes no seio dessas sociedades carnavalescas,            

fortalecidas pelos poderes civis e militares de seus dirigentes” (LEAL, 2013, p. 220), havendo              

então um reforço dessas hierarquias presentes na relação entre homens e mulheres. Nos             

festejos nacionais chamados Zé Pereira, que têm sua influência lusitana e por característica             

serem inteiramente masculinos, e nos cordões a participação feminina foi restrita. A partir dos              
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Ranchos, surgidos na década de 70 do século passado, a presença das mulheres já poderia ser                

notada em sua estrutura original.  Segundo Simson (1992, p. 17): 

  
Realmente, sendo o Rancho um produto cultural da população baiana, recém           
emigrada para o Rio de Janeiro e tendo-se originado de uma manifestação            
profano-religiosa, os Ranchos de Pastorinhas natalinos, incluia desde os seus          
primeiros desfiles a participação de elementos femininos tanto na organização como           
na realização do folguedo. 

 

Nos festejos do Rio de Janeiro destacavam-se importantes figuras femininas negras,           

vindas da Bahia, entre a população carioca: as famosas tias Ciata, Presciliana, Bebiana e              

Amélia. Suas casas eram verdadeiros espaços em que baianos se reuniam para tocar e dançar               

sambas mesclados aos cantos de candomblé. Foi na casa de Tia Ciata que o primeiro samba                

foi produzido: Pelo Telefone (1916), composto por Pixinguinha, Donga e por ela própria. O              

pesquisador Ericeira (2004, p. 76) reafirma a relevância dessas senhoras para o carnaval,             

quando diz que “Foram as ‘Tias’ que abriram as portas de suas casas para a produção do                 

samba, fornecendo aos sambistas um ambiente, ao mesmo tempo recluso e acolhedor, onde             

pudessem cantar suas dores, seus prazeres e amores”. A seguir, na Figura 4, se pode observar                

a imagem de Tia Ciata. 

 

Figura 4  - Tia Ciata, uma das figuras mais influentes para o surgimento do samba carioca. 

  
Fonte: <huffpostbrasil.com>. Acesso em: 21/06/2019.  
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O papel das chamadas “Tias” se mostrava tão importante que os primeiros Ranchos             

carnavalescos surgidos na cidade tinham o dever de ir cumprimentá-las em suas residências.             

A liderança feminina era portanto tão forte que os blocos eram chamados segundo a Tia que                

os havia criado. A Escola de Samba Estação Primeira da Mangueira, sediada no Rio de               

Janeiro, formou-se da união de dois blocos nascidos nas casas de Tia Fé e de Tia Tomásia. A                  

relevância histórica dessas mulheres as tornou uma importante figura feminina nas Escolas de             

Samba, geralmente ocupando o papel da tradição, do saber e do respeito (ERICEIRA, 2004).  

Com o desenvolvimento das agremiações carnavalescas, a participação feminina foi          

ampliando sua área de atuação e passando a ocupar a posição de porta-bandeira e de toda a ala                  

das baianas, que acabam por constituir a base do desfile. A partir de 1960, o envolvimento das                 

mulheres com as Escolas de Samba foi se tornando mais diferenciando, surgindo então as              

passistas, os destaques femininos e as rainhas de bateria.  

Em Porto Alegre, aproximadamente 20 anos antes, no final de 1940, a Escola do              

Morro foi a primeira agremiação a colocar uma porta-estandarte feminina, pois, até o             

momento, essa posição era ocupada somente por homens. É o caso de Onira Pereira, que fez                

história nos Bambas da Orgia e é reconhecida como uma das maiores porta-estandartes que o               

Rio Grande do Sul já teve (SILVA, 2017). Essa presença marcante da porta-estandarte como              

destaque das escolas tornou-se um referencial do carnaval da capital gaúcha comparado a             

outros locais.  

No entanto, há de se observar que ainda com a criação de departamentos femininos na               

organização das Escolas de Samba acontece uma divisão de gênero do trabalho. A estes              

departamentos são facultadas às mulheres, na maioria das vezes, tarefas referentes às alas de              

pastoras e baianas, à ala mirim, ao figurino, à cozinha e à decoração da quadra: papéis                

historicamente consagrados como femininos e vinculados à maternidade, ao lar e à            

reprodução. Nas últimas décadas, a presença feminina vem mudando esse cenário e está             

ocupando inclusive os redutos mais masculinos das agremiações, como a ala de            

compositores, de puxadores de Escola de Samba e da bateria.  

Em Porto Alegre, no ano de 2017, somente uma mulher estava entre os 10 presidentes               

das Escolas de Samba do Grupo Especial: Rita Bitencourt, dos Acadêmicos de Gravataí             

(ANEXO A). Como afirma a carnavalesca, “É importante que mais mulheres ocupem cargos             

como este para mostrar que o nosso lugar não é em casa, passivas. Temos de estar presentes                 

nas atividades, ir pra frente.” (SILVA, 2017, n.p). Mestra de bateria sabe-se que na capital               
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gaúcha houve apenas Alexsandra Amaral e entre as puxadoras de samba enredo estão Maria              

Helena Montier (Imperadores), Vitória Feijó (Fidalgos e Aristocratas) e Mauriléia          

(Acadêmicos de Gravataí). 

No universo dos blocos de carnaval, se observa que em meados dos anos 90              

começaram a surgir em todo o Brasil blocos compostos por mulheres. As primeiras surgiram              

no Nordeste do país com o Bloco Didá – Salvador (1995) e depois com o Bloco A Mulherada                  

(naquele período com 100 integrantes) – Salvador /BA (2001), seguido do Bloco Conxitas –              

Olinda/PE (2006) e por último nesta região o Ou Vai ou Racha – Recife/Olinda/PE (2013).               

Mas foi a partir de 2005, dez anos depois do aparecimento do 1º Bloco de mulheres no Brasil,                  

que houve uma implosão de blocos femininos no sudeste, região onde se concentra             

atualmente o maior número de grupos (RASSY, 2019). 

No Rio Grande do Sul, os municípios de Canoas e Porto Alegre se destacam pela               

presença das mulheres no carnaval dos últimos anos. Em Canoas está o Bloco das Estrelas,               

surgido em 2010. É um bloco de carnaval do movimento de mulheres de Canoas promovido               

pela Coordenadoria de Políticas para as Mulheres e pelo Conselho Municipal do Direito das              

Mulheres em que todos os anos, com apoio da Prefeitura, abre o carnaval de Canoas.  

Em Porto Alegre existe o Bloco Meu Amor Volto Já (2015), que possui a comissão               

diretiva de mulheres, mas todo restante são homens. Há também grupos musicais compostos             

por mulheres como as Três Marias (três reconhecidas musicistas que tocam uma diversidade             

de ritmos – 2013), As Batucas – Orquestra Feminina de Bateria e Percussão (coordenada por               

Biba Meira e Vini Silva – 2015), Gurias do Samba (pequeno grupo musical de mulheres),               

Jurema (2015), a Turma do Curso de Percussão para mulheres do Odomode (2016) e o               

Regional Santa Morena (grupo de Choro – 2015). Aqui também se inclui o Bloco Não Mexe                

Comigo Que Eu Não Ando Só  (2016), que é base desta pesquisa.  

Atualmente, no Brasil, são mais de 36 blocos (ANEXO B) contando com a produção              

feminina (RASSY, 2019). O Ilú Obá de Min, de São Paulo, é um deles. Iniciando suas                

atividades em 2004, o bloco é uma associação sem fins lucrativos que trabalha com foco na                

mulher e nas culturas de matriz africana e afro-brasileira. Outro bloco de relevância na cena               

feminina é o Nem Com uma Flor, do Recife. Promovido pela prefeitura da Cidade, o bloco sai                 

há 17 anos para conscientizar e trazer temas relativos ao fim da violência contra a mulher.                

Como coloca Brasil (2017, n.p): 
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O carnaval sempre foi um ato político. Na Primeira República, a população negra             
utilizou o carnaval para afirmar sua autonomia. Hoje, é um grande espaço de crítica              
política e social. No Carnaval, o humor e o sarcasmo funcionam como arma de              
transgressão política. A brincadeira é uma forma de manifestação.  

 

Há de se observar que não somente surgem blocos organizados por mulheres, mas que              

tematizam a mulher e o feminismo. O carnaval então se torna instância de luta pelos direitos                

das mulheres e por liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, se mostra como palco para               

performances e representatividade de todas as formas de ser mulher.  

Ao final deste capítulo se destaca o carnaval como um espaço possível para levantar              

bandeiras de combate ao machismo e de respeito ao corpo e à liberdade das mulheres. Desde a                 

origem, o carnaval foi lugar para expressão de críticas sociais, ampliando em sociedade o              

diálogo de pautas pertinentes. No passar dos anos, o carnaval passou a assumir a identidade               

do brasileiro, sendo considerado símbolo do país.  

Logo, na sequência, o desafio é discutir como a representação aparece como um             

elemento para compreender a expressão dessa identidade. Nessa perspectiva, são destacadas           

as conceituações de identidade de gênero, no sentido de problematizar a mulher e o feminino.  
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3 REPRESENTAÇÃO E IDENTIDADE DE GÊNERO 

 

Os estudos de representação vêm ocupando um espaço de destaque nas discussões            

contemporâneas e, sobretudo, nos movimentos sociais identitários como os que pautam o            

debate de gênero. Neste capítulo são abordados, portanto, as dimensões que estão presentes             

junto dos conceitos de representação e de gênero ligados à identidade. 

Ao considerar a polissemia do termo representação, são retomadas algumas das           

percepções que se apresentam mais produtivas para esse estudo. Para tal, no primeiro             

momento são utilizados a autora Vera França (2004) e os autores Stuart Hall (1997, 2013) e                

Tomaz da Silva (2013). Para complementar os estudos de representação e de identidade é              

abordado no segundo momento o conceito de gênero e suas implicações relacionadas à             

questão das mulheres, a partir das autoras Joan Scott (1990, 1992), Miriam Grossi (2000) e               

Guacira Louro (2003). 

A discussão de representação e de identidade de gênero se faz importante nesta             

pesquisa no sentido de contribuir para a compreensão de quais elementos estão envolvidos nas              

representações do objeto estudado. Isso proporciona melhor entendimento acerca da          

identidade da mulher representada no carnaval.  

3.1 Dimensões do conceito de representação 

 

As representações habitam a vida cotidiana de inúmeras maneiras. Elas podem ser            

provenientes do núcleo familiar, dos valores sociais, da religião, da mídia. Todas essas redes              

são construídas por sujeitos formando um universo simbólico. Na tentativa de compreender            

esse universo, a comunicação social se dedica sobre o campo das representações de diferentes              

formas. O conceito de representação vem sendo empregado ao longo da história com os mais               

diversos significados e entendimentos, tornado-se complexa sua delimitação. Dessa forma,          

são aqui apresentadas ideias de autores que possam contribuir para tal compreensão. 

Segundo os estudos de Soares (2007), o conceito de representação tem sua origem e              

etimologia na imitação de objetos, eventos, processos e relações por seus representantes, com             

o objetivo de retratá-los, tendo as representações quase um caráter analógico. O autor recorda              

a palavra latina repraesentationis , que tem significado de imagem ou reprodução de alguma             
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coisa. Trata-se de um termo medieval introduzido na filosofia escolástica com a finalidade de              

indicar uma imagem, ideia ou ambas as coisas e sugerir uma semelhança com o objeto ou a                 

coisa representada, complementa Soares (2007). O autor ainda amplia o entendimento de            

representação quando mostra outras formas de significação do termo: 

 
A raiz semântica do termo “representação” já sugere a ideia de uma re-apresentação,             
sugerindo uma semelhança, figurativa (imagem), ou uma correspondência estrutural         
(diagrama), ou processual (narrativa ou encenação), que busca a re-presentificação          
do objeto, pela sua evocação ou simulação (SOARES, 2007, p. 2). 

 

Ao buscar demais dimensões do conceito, Renira Gambarato (2005) afirma que a            

representação pode ser entendida inclusive como sinônimo de signo, passando a indicar            

também a significação das palavras. Dessa forma, o autor explica que, na Idade Média,              

representar era entendido como estar no lugar de, assemelhar-se com ou pôr em cena por meio                

de signos. Assim, o termo pode ser compreendido também como estabelecer uma relação             

entre as representações e as coisas representadas. 

Nas palavras de França (2004, p. 14), o conceito de representação pode ser entendido              

como “sinônimo de signos, imagens, formas ou conteúdos de pensamento, atividade           

representacional dos indivíduos, conjunto de ideias desenvolvidas por uma sociedade”. O           

termo se mostra de grande extensão e complexidade e, segundo o que coloca a autora, vem                

sendo construído nas fronteiras da sociologia, psicologia e semiótica.  

Para o entendimento da representação nas ciências sociais, França (2004) retoma a            

ideia de Minayo (1999, p.158), que define as representações sociais como categorias de             

pensamento, de ação e de sentimento, de modo que expressam, explicam, justificam ou             

questionam a realidade. Segundo França (2004), a partir da herança de Durkheim, as             

representações coletivas remetem aos significados, às imagens e ao sentidos construídos e            

compartilhados em sociedade. 

No campo da psicologia, o estudo das representações está associado ao           

desenvolvimento do “eu”, sendo encontrado nos processos cognitivos e na atividade           

simbólica no ser humano. Ainda de acordo com a autora, a psicologia social entende as               

representações sociais como fenômeno que envolve a atividade representacional dos sujeitos           

(capacidade de simbolização), e vai além, pois inclui e ultrapassa o psiquismo individual             

consistindo em construções particulares que manifestam a subjetividade do campo social.           
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Nesse contexto, as representações sociais seriam entidades quase tangíveis que se relacionam            

constantemente através de palavras, gestos, encontros, práticas e relações sociais.  

Para elucidar representação, França (2004) aciona Santaella (1997) que trabalha na           

perspectiva da semiótica e entende que o conceito se situa entre a apresentação e imaginação.               

Dessa forma, o termo se aproxima de signo, quando aborda as imagens mentais (processos              

intra-subjetivos), mas também em sua dimensão externa na forma de existência pública            

(processos intersubjetivos).  

Após ter passado pelos três eixos conceituais do termo (sociológico, psicológico e            

semiótico), que envolvem a amplitude do conceito, França (2004, p.19) conclui que:  
 

As representações estão intimamente ligadas a seus contextos históricos e sociais por            
um movimento de reflexividade - elas são produzidas no bojo de processos sociais,             
espelhando diferenças e movimentos da sociedade; por outro lado, enquanto sentidos           
construídos e cristalizados, elas dinamizam e condicionam determinadas práticas         
sociais. 

 

Dentro disso, a comunicação se coloca como o processo em que indivíduos fazem             

parte da produção, troca e atualização constante dos sentidos que formam seu mundo e o               

mundo como um todo. É nesse lugar que se encontra a beleza das práticas comunicativas               

como constituintes e do olhar comunicacional como capaz de apreender essa constituição.            

Assim, a experiência se apresenta como fundadora das representações, ao mesmo tempo que             

elas reconfiguram experiências (SIMÕES, 2010). Ou seja, as práticas comunicacionais          

estabelecem representações que são atualizadas a partir das interpretações e na sequência são             

reconstruídas com novas formas de representação.  

O carnaval é um espaço em que representações se fazem presentes a todo instante,              

como através dos temas, das fantasias e do samba-enredo escolhido. O Bloco Não Mexe              

Comigo Que Eu Não Ando Só se mostra um cenário fértil, portanto, para analisar as formas de                 

representação construídas pelas participantes e as práticas comunicativas presentes.  

As perspectivas abordadas até aqui ilustram a natureza complexa do fenômeno da            

representação e a sua dificuldade de conceituação, pois quando se fala desse conceito não se               

trata de algo claro, objetivo e identificável. Ao contrário, trata-se de um fenômeno que sofre               

permanentes alterações tanto na dimensão simbólica quanto nas formas concretas de           

manifestação. É justamente por isso que as representações podem sofrer os tratamentos mais             

distintos, sendo tão móveis e plurais. Nesse sentido, o percurso realizado por Hall (2013) e               
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enfatizado por Silva (2013) se mostra útil para pensar a abordagem construcionista,            

aproximando os conceitos de representação e identidade.  

Através da abordagem presente nos estudos culturais, Silva (2013) complementa a           

ideia de polissemia do termo quando apresenta que na filosofia ocidental o conceito de              

representação está ligado a busca das formas adequadas de tornar o real presente, de              

capturá-lo o mais fielmente possível através dos sistemas de significação. Dessa forma, o             

autor coloca que a representação se expressa em duas dimensões: a interna, ou mental,              

abordando o real na consciência e a externa, por meio de sistemas de signos como a pintura,                 

ou a própria linguagem.  

Na abordagem pós-estruturalista, a representação é compreendida como um processo          

de significação. Assim, são descartados as inferências realistas e miméticas relacionadas a            

filosofia clássica. Nessa concepção, a representação é entendida apenas em seu aspecto            

significante, levando em conta seu caráter puramente material. A representação aqui é            

entendida sempre como marca ou traço exterior, portanto, visível. É através das pinturas,             

fotografias, filmes, textos, expressões orais que ela se apresenta. Segundo Silva (2013), é             

sobre essa dimensão que se dá o conceito dos estudos culturais, de forma que fosse possível                

recuperar o conceito de representação e desenvolvê-lo conectado com as teorias sobre            

identidade e diferença.  

Em relação a isso, a pesquisadora Pâmela Stocker (2013, p. 47) aborda a dimensão              

externa da representação e coloca que: 

  
É através do uso que se faz das coisas, e o que se diz, pensa e sente sobre elas –                    
como as representa – que determina seu significado. As formas empregadas para            
representar – palavras usadas, histórias contadas, imagens produzidas, emoções         
associadas e valores atribuídos – é que produzem significação, pois acionam a            
estrutura de interpretação dos indivíduos. Em parte, essa significação é atribuída           
através da forma como as coisas são usadas ou integradas nas práticas do cotidiano.              
Assim, compreende-se que falar da produção de sentidos é falar de representação. 

 

Ainda na perspectiva pós-estruturalista, o conceito de representação está relacionado          

a todas as características de indeterminação, ambiguidade e instabilidade presentes na           

linguagem. A representação se expressa, portanto, sendo uma forma de atribuição de sentido.             

Além disso, segundo Silva (2013), ela também é um sistema linguístico e cultural, pois              

demonstra ser arbitrária, indeterminada e estar intimamente ligada a relações de poder. Na             

perspectiva do autor: 



37 

  
É aqui que a representação se liga à identidade e à diferença. A identidade e a                
diferença são estreitamente dependentes da representação. É por meio da          
representação, assim compreendida, que a identidade e a diferença adquirem sentido.           
É por meio da representação que, por assim dizer, a identidade e a diferença passam               
a existir. Representar significa, neste caso, dizer: “essa é a identidade”, “a identidade             
é isso” (SILVA, 2013, p. 91). 

 

Desse modo, o poder de representar está estreitamente ligado ao poder de definir e              

determinar a identidade. A representação tem ocupado um espaço central nas teorias            

contemporâneas sobre a identidade e nos movimentos sociais ligados à identidade, como os             

que pautam a identidade de gênero. Nesse contexto, levantar questões sobre a identidade e a               

diferença estimulam a reflexão sobre os sistemas de representação que lhe são suporte e              

sustentação. Assim, o carnaval se constitui como espaço para representar e explicitar a             

identidade de grupos, bem como propor reflexões sobre a representatividade dessas           

identidades. 

Ao abordar ainda a ideia de representação, sentido e linguagem, Hall (1997) chega a              

conclusão de que, em uma perspectiva construcionista, a representação compreende fazer           

sentido e forjar relações entre três diferentes ordens das coisas. Essas ordens seriam, por sua               

vez, o mundo das coisas, pessoas, eventos e experiências; o mundo conceitual, com o que               

mentalizamos em nossas cabeças; e por último o mundo dos signos, que junto das linguagens               

comunicam esses conceitos (HALL, 1997). É desse modo então, segundo o autor, que a              

cultura atua e exerce sua função e as representações se constituem em sociedade. 

Sendo a representação uma forma de atribuição de sentido, seus códigos ou práticas de              

interpretação atuam como convenções sociais, de modo que são modificáveis. Os códigos da             

cultura, assim como os sentidos, não são leis ou regras fixas; pelo contrário, estão sempre               

mudando - ainda que muitas vezes seja difícil perceber. França (2004, p. 25) também aborda               

esse movimento em seus estudos, quando coloca que: 

 
A riqueza da comunicação, do viés comunicativo ou abordagem comunicacional, é           
que ela constitui exatamente esse lugar de observação do mundo em movimento; dos             
quadros de sentido; do universo das imagens em suas junções e disjunções,            
consonâncias e dissonâncias estabelecidas por sujeitos ativos e atuantes que, em           
conjunto, e no atrito de suas afinidades e diferenças, constroem seu mundo            
partilhado. 
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Nesse sentido, Hall (1997) sugere complexificar o entendimento do conceito de           

representação, colaborando com considerações experimentais de um projeto inacabado.         

Partindo da ideia de que relacionar a identidade e a diferença às questões discursivas e               

linguísticas que as originam pode acabar sendo uma simplificação, o autor coloca que se torna               

necessário compreender a representação para além da forma descritiva.  

Na direção contrária ao de encarar a identidade como algo fixo e descritivo, ou seja,               

como aquilo que “é”, Judith Butler (1999 apud SILVA, 2013) apresenta a ideia da identidade               

como algo a “tornar-se”, fazendo uma relação com movimento e transformação. A filósofa             

analisa a identidade como uma questão de performatividade, portanto o conceito apresentado            

não se limita na identidade como descrição de um estado de coisas, mas sim como a ação de                  

fazer com que alguma coisa aconteça. Em geral, quando se fala sobre determinadas             

características identitárias de grupos culturais, se pensa estar apenas descrevendo uma           

situação da sociedade. Algo que é comumente esquecido, segundo a pensadora, é que o dito               

está conectado a uma rede maior de atos linguísticos. Isso acaba por definir ou reforçar tal                

identidade, que estaria a priori apenas sendo descrita.  

A performance pode ser entendida como uma forma de expressar e comunicar algo.              

Na perspectiva de Turner (1982, p. 13) "todo tipo de performance cultural, incluindo ritual,              

cerimônia, carnaval, teatro e poesia, é explicação da vida". Como fenômeno representacional,            

o ato de performar é carregado de sentidos e estruturas relacionadas a experiências e vivências               

sociais. Para o autor, uma performance é capaz de comunicar diferentes significados. Ela             

incorpora particularidades do meio em que é realizada, e se estabelece através da expressão,              

de acordo com a finalidade configurada pelos praticantes e pelo sistema cultural. As             

performances culturais são ocasiões em que os valores sociais mais profundos recebem forma             

simbólica. Nesse sentido, o gênero performático reflete a configuração sócio-cultural, fazendo           

da performance um lugar para crítica à vida social.  

 

3.2 Identidade de gênero 

 

Os estudos acerca da identidade de gênero vêm sendo trabalhados há algum tempo             

pelas mais diferentes áreas de pesquisa. Para adentrar a esse campo de estudo, é importante               

entender os conceitos que estão relacionados e, ao mesmo tempo, diferenciam-se de “gênero”,             

como as definições de sexo e sexualidade. A utilização do termo “gênero” teve início nos               
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movimentos sociais de mulheres na década de 60 e a partir de então é proposta a ideia de                  

entender o gênero para além da questão biológica, definindo-o como um aspecto cultural.             

Com isso, o entendimento da palavra gênero apresenta um contexto histórico acompanhado de             

lutas por direitos políticos, civis e humanos e de reivindicações por igualdade e respeito.  

Com a importante constatação “ninguém nasce mulher: torna-se mulher”, Simone de           

Beauvoir (1980) foi uma das pensadoras pioneiras em se dedicar aos estudos do conceito de               

gênero. A autora, que muito defendeu e contribuiu com o movimento feminista, apresenta             

suas considerações baseada nas diversas construções sociais sobre ser homem e ser mulher.             

Beauvoir (1980) coloca em questão o que seria então esse “ser mulher”, problematizando se              

tal conceito seria apenas relativo a possuir um útero ou levaria em conta outras questões.               

Sendo assim, a pensadora francesa afirma que todo ser humano do sexo feminino não é               

necessariamente mulher. Para tal, ela vai além colocando que seria necessário participar da             

realidade misteriosa e ameaçada que compõem a feminilidade. 

É sobre essas questões complexas e contraditórias que está debruçado o conceito de             

gênero, construído através de diferentes ideias e pontos de vista para além da questão              

biológica. Inicialmente, a palavra gender (gênero na língua inglesa) passou a ser usada pelas              

feministas anglo-saxãs para diferenciar do termo sex . No Brasil, o conceito passa a ser mais               

utilizado no final dos anos 1980. Segundo Scott (1992), o uso do termo gênero se justifica                

como crítica ao determinismo biológico presente no termo sexo. Desse modo, as feministas             

decidiram destacar os conceitos sociais relacionados a gênero em contraste com os conceitos             

físicos associados a sexo. O termo sexo, por estar ligado a questões biológicas, acaba              

fortalecendo a ideia das diferenças entre homens e mulheres como algo fixo, ou seja,              

determinada característica da pessoa é e será assim, pois faz parte de sua essência biológica,               

eliminando, portanto, a perspectiva de mudanças e avanços. 

Sabe-se que, desde o princípio dos estudos sobre as sociedades humanas, a diferença             

sexual acaba sendo usada como justificativa para a constituição de papéis sociais. É a partir               

disso que se nota a necessidade de separar sexo (fator biológico) do comportamento (fator              

cultural). Para Scott (1990), o termo gênero seria formado pelas relações sociais, baseadas nas              

diferenças percebidas entre os sexos que, segundo a autora, constituíam-se em relações de             

poder. Desse modo, colocar o sexo como determinante para conceituar gênero seria conceder             

aos fatores biológicos o que a cultura demonstra como sendo comportamento e características             

de mulheres e homens.  
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Ainda nas palavras de Scott (1990, p. 7), gênero passa a ser utilizado, porque “coloca a                

ênfase sobre todo um sistema de relações que pode incluir o sexo, mas que não é diretamente                 

determinado pelo sexo, nem determina diretamente a sexualidade”. Sendo assim, a           

compreensão e uso do termo direciona a ideia de gênero para um processo, com base na                

construção, e não para algo pronto, fixo. Torna-se algo que ultrapassa o reducionismo macho              

x fêmea, indicando a criação inteiramente social das ideias sobre os papéis atribuídos aos              

homens e às mulheres. 

Os estudos sobre gênero se mostram muito complexos, indo além das dicotomias entre             

natureza e cultura, biologia e sociedade, sexo e gênero. A ideia de gênero se apresenta como                

os aspectos socioculturais do sujeito, construídos historicamente, compreendendo        

comportamentos, interesses, preferências, formas de se vestir, andar e falar relacionadas com            

“ser mulher” ou “ser homem”.  

A pesquisadora Dagmar Meyer (2005) indica quatro consequências da utilização do           

conceito de gênero como abordagem de estudo. Primeiramente, a formação do sujeito, ao             

longo de vivências, sejam homens ou mulheres, passa a ser entendida como um processo              

mutável, em constante transformação, não seguindo padrões e sendo, portanto, jamais           

concluído ou finalizado. A segunda consequência é que as análises passam a ser exercidas em               

torno das relações de poder existentes entre homens e mulheres. Por terceiro, a autora afirma               

que os trabalhos não devem se restringir a estudos rasos sobre papéis ou funções de mulher e                 

de homem, mas sim buscar uma abordagem que considere as instituições sociais, os símbolos,              

as normas etc. como sendo constituídas e atravessadas por representações e pressupostos de             

feminino e de masculino. Por fim, como quarta consequência, é enfatizado que “[...] não são               

propriamente as características sexuais, mas é a forma como essas características são            

representadas ou valorizadas, aquilo que se diz ou se pensa sobre elas que vai constituir,               

efetivamente, o que é feminino ou masculino (LOURO, 2003, p. 21) . Sendo assim, o conceito               

de gênero ressalta a existência de múltiplas possibilidades de se definir o “masculino” e o               

“feminino”. Outro conceito que contribui e está relacionado com os estudos acerca de gênero              

é o de sexualidade.  

Assim como discutido sobre gênero, as construções de sexualidade acontecem de           

modo contínuo, ao longo de toda a vida, a partir de vivências e práticas sociais. Essas                

construções se dão através de discursos e representações apresentadas pela mídia, escola,            

ciência, igreja, e hoje em dia também através dos movimentos sociais. As diversas formas de               
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afeto são ensinadas aos indivíduos pela cultura, tanto é que se mostram diferentes de uma               

cultura ou de uma época para outra. Entretanto, ainda que ambos os termos envolvam              

semelhanças socioculturais, “gênero” denomina comportamentos sociais adquiridos pelo        

aprendizado, enquanto “sexualidade” implica o objeto sexual de desejo.  

A questão da sexualidade começou a ser discutida mais amplamente no período de             

movimentos sociais, que tinham como tema a luta por igualdade, justiça e liberdade. Segundo              

Grossi (2000), foram o movimento feminista e o movimento gay na década de 60 que deram                

luz aos questionamentos acerca de relações afetivo-sexuais. Era necessário que se pensasse a             

sexualidade como simplesmente uma possibilidade de relação sexual entre indivíduos, não           

estando portanto exclusivamente relacionada à reprodução e a relações heterossexuais.  

Além de estar relacionada ao gênero, a sexualidade também tem íntima relação com a              

identidade de gênero, em outras palavras, com o “sentir-se mulher” ou “sentir-se homem”.             

Nesse sentido, Grossi (2000, p. 11) argumenta que “um homem que não deseje mulheres e               

que se sinta atraído por homens não deixa de se sentir homem. Mas é claro que, devido a                  

pressões sociais, alguém que não é heterossexual se sente ‘diferente’ daquilo que aprendeu             

como o comportamento sexual correto”.  

Por fim, a autora coloca que a discussão de gênero envolve tudo que é social, cultural                

e historicamente definido. Devido às interações entre sujeitos dos sexos feminino e            

masculino, o conceito de gênero está em um processo contínuo de ressignificação. Nesse             

sentido, o Bloco Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só propõe ressignificar a identidade da                

mulher, quando mostra outras possibilidades de expressões do feminino diferente do contexto            

da sociedade atual. 

Sendo assim, compreende-se a sexualidade como apenas uma das variáveis que           

configura a identidade de gênero, da mesma forma que os papéis relacionados ao gênero e sua                

reprodução. No sentido de recuperar de forma clara todas os conceitos e ideias que foram               

discutidas anteriormente, Grossi (2000, p. 12) explana:  

 
De uma forma simplificada, diria que sexo é uma categoria que ilustra a diferença              
biológica entre homens e mulheres; que gênero é um conceito que remete à             
construção cultural coletiva dos atributos de masculinidade e feminilidade (que          
nomeamos de papéis sexuais); que identidade de gênero é uma categoria pertinente            
para pensar o lugar do indivíduo no interior de uma cultura determinada e que              
sexualidade é um conceito contemporâneo para se referir ao campo das práticas e             
sentimentos ligados à atividade sexual dos indivíduos. 

 



42 

Quando se propõe uma reflexão acerca dos estudos de gênero, faz-se necessário            

pontuar que as relações de gênero são desiguais em grande parte das sociedades. Isso pode ser                

percebido através de diversas formas por meio de políticas e práticas sociais. Na perspectiva              

de Louro (2003), o debate acerca das relações de gênero no campo do social se mostra de                 

grande importância, pois é nele que as relações (desiguais) são construídas e reproduzidas             

entre os sujeitos. Segundo a autora:  

 
As justificativas para as desigualdades precisariam ser buscadas não nas diferenças           
biológicas (se é que mesmo essas podem ser compreendidas fora de sua constituição             
social), mas sim nos arranjos sociais, na história, nas condições de acesso aos             
recursos da sociedade, nas formas de representação (LOURO, 2003, p. 22). 

 

No carnaval isso se manifesta no sentido de que a mulher demorou a ter seu espaço                

ampliado nos festejos e ainda hoje busca a ocupação de lugares majoritariamente ocupados             

por homens. A pesquisadora Marcia Veiga (2012) complementa a ideia de Louro (2003)              

colocando que é a partir dos símbolos culturais hegemônicos, juntamente das instâncias de             

poder, que se dá o entendimento, considerado como legítimo, sobre os significados e os              

lugares sociais relacionados ao masculino e feminino. Segundo Veiga (2012, p. 494):  

 
Nessa história, a produção do feminino esteve sempre associada ao que menos            
possui valor social em nossa sociedade, como a fragilidade, a sensibilidade, a            
passividade e a subordinação, sempre em relação ao seu oposto e centro normativo:             
o masculino, sinônimo de força, virilidade, pró-atividade, provimento, entre outros.  

 

Tendo como base a luta por essas desigualdades foi que movimentos sociais como o              

feminismo começaram a emergir. Os estudos feministas se dedicam a impulsionar a sociedade             

a ter um olhar mais crítico e questionar se determinados acontecimentos encarados como             

“normais” ou “sempre foi assim” são, de fato, naturais. Nesse sentido, Hall (2006) apresenta o               

feminismo como parte do grupo de novos movimentos sociais que surgiram durante os anos              

60, indicando o grande símbolo da modernidade tardia. Segundo ele, cada movimento social             

apelaria para uma identidade específica, através de uma política de identidade. No caso do              

feminismo, conforme coloca o autor, a identidade em questão é sobretudo a de gênero:  

 
Aquilo que começou como um movimento dirigido à contestação da posição social            
das mulheres expandiu-se para incluir a formação das identidades sexuais e de            
gênero. O feminismo questionou a noção de que os homens e as mulheres eram parte               
da mesma identidade, a "humanidade", substituindo-a pela questão da diferença          
sexual (HALL, 2006, p. 45- 46). 
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Ainda na perspectiva de Hall (2006), o movimento feminista marcou a sociedade de             

modos muito expressivos. O feminismo apontou questionamentos sobre o que era “privado” e             

o que era “público”, abrindo para contestação política algumas arenas inteiramente novas da             

vida social: a família, a sexualidade, o trabalho doméstico, a divisão doméstica do trabalho, o               

cuidado com as crianças etc. Dessa forma, o feminismo politizou a subjetividade, a identidade              

e o processo de identificação.  

Ao que milhares de mulheres começam a se organizar e lutar indo em busca de seus                

direitos, o movimento feminista ganha relevância e pode ser estudado historicamente em três             

principais ondas de acontecimentos. A primeira onda, ocorrida no final do século XIX, foi              

caracterizada pela luta das mulheres em relação a seus direitos humanos, políticos,            

econômicos e sociais (LOURO, 2003). Entre eles estão a possibilidade de votar e ser eleita, o                

direito ao trabalho remunerado, o acesso ao estudo, e outras questões de igualdade. De acordo               

com a autora, esse primeiro momento estava ligado aos interesses das mulheres brancas de              

classe média, pois eram elas que de forma mais direta reivindicavam o direito ao voto, por                

exemplo.  

Já a segunda onda, nos anos 1960, foi o momento das reivindicações acerca da              

libertação da mulheres, quando se passou a criticar a ideia de que elas teriam satisfação               

apenas em cuidar dos filhos e do lar. Nesse período o objetivo era, segundo (MEYER, 2005,                

p. 12), “não só denunciar, mas, sobretudo compreender e explicar a subordinação social e a               

invisibilidade política a que as mulheres tinham sido historicamente submetidas”. Sendo           

assim, o feminismo dedicou-se então às lutas pelo direito ao corpo, ao prazer, e contra o                

patriarcado (poder dos homens sobre as mulheres).  

Na chamada terceira onda, nos anos 1990, está marcada a necessidade renovação do             

movimento feminista. Nesse momento, são apresentadas reivindicações mais amplas que nas           

décadas anteriores, integrando mulheres antes marginalizadas ao movimento e         

compreendendo que o movimento feminista implica os anseios e lutas de múltiplas e diversas              

mulheres. O termo “mulher”, em oposição a “homem”, não era suficiente para englobar a              

diversidade de mulheres que se identificavam com o movimento feminista (PEDRO, 2005).  

Como pode-se analisar, a partir da terceira onda do movimento feminista, percebeu-se            

que a generalização da identidade feminina como uma categoria única deixava a desejar.             

Joana Pedro (2005), explica que uma parcela significativa de mulheres não se considerava             
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incluída nas reivindicações do movimento, pois para essas mulheres o trabalho fora do lar não               

era uma libertação; muito pelo contrário, essas mulheres já trabalhavam dentro e fora do lar.               

Portanto, muitas das pautas das mulheres brancas não eram as mesmas de mulheres negras.              

Louro (2003) explica essa luta pelo reconhecimento das diferentes “camadas” dentro do            

feminismo: 

 
A diferença entre as mulheres, reclamada, num primeiro momento, pelas mulheres           
de cor, foi, por sua vez, desencadeadora de debates e rupturas no interior do              
movimento feminista. Com o acréscimo dos questionamentos trazidos pelas         
mulheres lésbicas, os debates tornaram-se ainda mais complexos, acentuando a          
diversidade de histórias, de experiências e de reivindicações das muitas (e           
diferentes) mulheres (LOURO, 2003, p. 45). 

 

Com isso, não é mais suficiente abordar somente as relações de gênero, mas também              

suas relações com outras categorias de análise, como raça, etnia, cor, geração, faixa etária,              

classe social etc. Como ressalta Louro (2003), é portanto imprescindível por parte do             

movimento feminista observar também as diferenças entre as mulheres, levando em conta            

suas especificidades e as mais diferentes formas de opressão às quais estariam sujeitas. A              

opressão sofrida por mulheres devido à desigualdade de gênero não anula a opressão racial ou               

de classe que essas mesmas mulheres podem vir a passar.  

Em relação a isso, Scott (1992, p. 87) conclui que “uma vez que o gênero foi definido                 

como relativo aos contextos social e cultural, foi possível pensar em termos de diferentes              

sistemas de gênero e nas relações daqueles com outras categorias como raça, classe ou etnia”.               

Dessa forma, pode-se entender que para uma melhor interpretação faz-se necessário ampliar            

os horizontes de pesquisa, para além das fronteiras do gênero.  

Os estudos feministas vem se consolidando como um novo campo de estudo, onde             

pensar a questão das mulheres compreende, portanto, ir além da divisão dos papéis entre os               

sexos. É necessário identificar as relações nas quais o gênero se estabelece e que o               

determinam, rompendo com a determinação do biológico sobre o sexo. Sendo assim, os             

estudos de gênero conseguem construir um novo paradigma em relação ao que é a mulher, ou                

melhor, ao que são as mulheres.  

Em resumo, o que foi apresentado até aqui tem como intenção compreender quais             

elementos estão envolvidos nas representações e discutir a construção do conceito de gênero             

atrelado às reivindicações por igualdade e respeito. É na esteira de problematizar o carnaval              
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como um espaço de representações, através de elementos como fantasias, repertório musical e             

performances, que esta pesquisa se situa. Dentro disso, está o Bloco Não Mexe Comigo Que               

Eu Não Ando Só — como um espaço de luta e expressão da identidade de gênero. Sendo                 

assim, na sequência são apresentadas a metodologia e as análises acerca do problema deste              

estudo.  
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4 REPRESENTAÇÕES DA IDENTIDADE DA MULHER NA SAÍDA DO BLOCO          
NÃO MEXE COMIGO QUE EU NÃO ANDO SÓ EM 2019 

 

Este capítulo aborda a pesquisa empírica, que descreve e analisa o fenômeno            

comunicacional que é o cortejo do Bloco Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só . O                

primeiro tópico abrange breve discussão teórica da metodologia utilizada segundo Cicília           

Peruzzo (2003, 2005), seguida da contextualização do objeto estudado. Na sequência, são            

apresentadas as análises e as interpretações dos dados coletados através da pesquisa e sua              

relação com as discussões teóricas já apresentadas. 

 

4.1 Metodologia: pesquisa participante e observação participante  

 
Para desenvolver o presente estudo utilizei a abordagem qualitativa, empregando a           

pesquisa participante como técnica e a observação participante como modalidade (PERUZZO,           

2005). Essa abordagem foi escolhida, pois é válida para pesquisas em que dados quantitativos              

ou estatísticos não dão conta de explicar os fenômenos envolvidos, como o tema da              

representação e identidade da mulher. Os estudos qualitativos se materializam na coleta e na              

análise de dados empíricos, pois são atravessados pela realidade social.  

Nesse sentido, Peruzzo (2005) afirma que a potencialidade da pesquisa participante           

está em seu deslocamento para além dos muros da universidade e do debate abstrato, se               

movimentando para o chão dos acontecimento sociais. Nesse tipo de pesquisa, as diferenças             

entre objeto e sujeito são reduzidas. Sendo assim, desenvolvi a presente pesquisa através de              

uma observação participante em que fui a campo vivenciar a 3ª saída do Bloco Não Mexe                

Comigo Que Eu Não Ando Só realizada em 13 de abril de 2019, às 15 horas, nas avenidas                  

Edvaldo Pereira Paiva e Presidente João Goulart, em Porto Alegre.  

Na perspectiva de Peruzzo (2005), a pesquisa participante na área da Comunicação             

Social adquire, entre outras, a finalidade de observar fenômenos importantes, em especial os             

relacionados a experiências populares voltadas para o desenvolvimento social, como é o caso             

da representação da mulher no carnaval. O interesse da pesquisa participante na Comunicação             

é formar um modelo de investigação de caráter não contextual com o objetivo de descrever               

os atos de comunicação produzidos em diferentes contextos. Por isso fiz uso deste método              
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para analisar, através das lentes da comunicação, as representações e identidades no carnaval.             

Logo, como afirma a autora, não se trata da pesquisa pela pesquisa, mas de uma pesquisa que                 

possa contribuir para o desenvolvimento de mudanças sociais (PERUZZO, 2005). 

Em termos conceituais, Peruzzo (2005) define a pesquisa participante como a           

inserção do pesquisador no ambiente natural de acontecimento do fenômeno e na interação             

com o que está sendo investigado. Ainda segundo a autora,  
 

A pesquisa participante implica: a presença constante do observador no ambiente           
investigado, para que ele possa ‘ver as coisas de dentro’ e o compartilhamento, pelo              
investigador, das atividades do grupo ou do contexto que está sendo estudado, ou             
seja, ele se envolve nas atividades, além de co-vivenciar ‘interesses e fatos’            
(PERUZZO, 2005, p.126). 

  

Estes elementos são fundamentais para entender a pesquisa participante e serviram           

de base para este estudo. Peruzzo (2005) ainda coloca a observação participante como uma              

das modalidades da pesquisa participante. Conforme a autora, na observação participante o            

papel do pesquisador é se inserir no grupo pesquisado, participando totalmente de suas             

atividades.  

Ao sair de casa, carreguei comigo um caderno de campo, canetas e uma câmera              

fotográfica. Permaneci durante todo o cortejo acompanhando o bloco e anotando observações,            

conforme o que ia percebendo e sentindo naquele momento, bem como fiz fotografias de              

participantes e elementos que despertaram minha atenção. Concomitante com o processo de            

pesquisa, de observação e de análise, é importante assumir que fiz parte do cortejo, dancei,               

cantei, me envolvi, interagi com o grupo. Logo, o processo de análise do objeto está               

envolvido pela minha presença e percepção, interagindo com o evento, afetando-o e sendo             

afetada por ele. Acompanhei e vivi, ainda que com menor intensidade, a situação que abrigava               

o objeto investigado (PERUZZO, 2005) 

Quanto às estratégias de inserção no ambiente pesquisado, Peruzzo (2005, p. 126)            

afirma que não há necessidade de uma camuflagem, “ocultando a real origem e situação no               

mundo para poder captar as manifestações intrínsecas ao fenômeno e o sentido das ações do               

outro”. Ao fazer anotações e registrar as fotos, não agi de forma velada ou disfarçada.               

Portanto, minha presença foi “revelada”, visto que comentei com algumas participantes que            

estava realizando um estudo sobre o bloco. Ainda de acordo com a autora, esta investigação               

se enquadra como “periférica”, pois nessa abordagem a investigadora só acompanha as partes             

que tem relação direta com o objeto de estudo. Para fins desta monografia, acompanhei              



48 

somente a saída do bloco no carnaval, sem presenciar demais apresentações, ensaios ou             

reuniões.  

Para Peruzzo (2005), não existe um tempo ideal de permanência no campo. Segundo             

a autora, isso dependerá do tipo de objeto e de quão rápida ou demoradamente ele se revela ao                  

investigador. Nesse caso, o objeto foi o bloco, em específico a 3ª saída, que teve duração de 4                  

horas aproximadamente. Esse foi o tempo que o objeto em questão se revelou, pois estava               

associado a um evento, com algo pontual.  

A pesquisa participante procura romper com os padrões vigentes e se apresenta como             

um método muito rico e sem fim previsível, pois segundo Peruzzo (2005, p. 144), “por não se                 

valer de instrumentos mensuráveis, ela implica em menos controle por parte do pesquisador.             

Na verdade vai depender basicamente da capacidade do investigador em captar, compreender,            

interpretar e analisar o fenômeno”. Assim, tive bastante liberdade no sentido de esperar o que               

o campo me apresentaria, para, então, refletir e desenvolver a análise.  

Através do que pude observar e sentir, analisei elementos de representação que            

emergiram do campo como letras das músicas, poesia, performances, fantasias, cartazes e            

formação da bateria. Com isso foi possível reconhecer como as identidades das mulheres são              

representadas pelo Bloco e quem são essas mulheres. Ou seja, foram reconhecidas as formas e               

estratégias apresentadas pelo Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só para representar a              

mulher e quais elementos compõem a identidade dessa mulher.  

Ao final das análises realizei uma reflexão pessoal sobre o que experienciei             

enquanto pesquisadora, feminista e entusiasta do carnaval. Nessa parte pude relatar a vivência             

de observar e participar do cortejo do Bloco e expressar o que ele representa dentro do atual                 

contexto social. O amor pelo carnaval vem desde pequena, quando passava a madrugada             

assistindo aos desfiles das Escolas de Samba com minha mãe ou quando meu pai colocava               

para ouvir alguns de seus sambas preferidos e me ensinava a sambar. Sempre me animou               

muito a ideia de inundar as ruas com arte, música, dança e alegria no rosto para celebrar a                  

vida  —  ainda que por muitas vezes o cotidiano seja duro.  

Participo ativamente do carnaval de rua em Porto Alegre, não só como foliã, mas               

também como integrante da bateria de alguns blocos e grupos. Quando conheci o Não Mexe               

Comigo Que Eu Não Ando Só logo me integrei àquela “mulherada”. Aprender a tocar um               

instrumento, ou melhor, compreender que eu era capaz de fazer parte de uma bateria de bloco                

de carnaval só aumentou minha vontade de participar desse movimento. Participar de uma             
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bateria formada exclusivamente por mulheres é algo profundamente engrandecedor, no          

sentido pessoal, político e social.  

Como Relações Públicas, ao mesmo tempo em que vivi a experiência, também            

observei o evento como um ambiente em potencial para a prática da profissão em sua               

essência. Ou seja, no sentido de dar voz/visibilidade a questões sociais relevantes, tal como a               

luta das mulheres pelos seus direitos, colaborando para uma sociedade mais igualitária. 

Ao considerar a relevância do carnaval como fenômeno social, escolhi esta           

metodologia, visto que a mesma colabora também no sentido de “[...] documentar a história              

das experiências consideradas relevantes e dignas de serem registradas [...]” (PERUZZO,           

2003, p.15). Sendo assim, a pesquisa participante contribui para dar relevo e narrar a outros               

públicos — como o acadêmico — e ao conjunto da sociedade o que representa o Não Mexe                 

Comigo Que Eu Não Ando Só . Em seguida, apresento brevemente a trajetória e as              

características deste bloco no carnaval de Porto Alegre.  

4.2 “Vou apresentar a batucada das gurias”: Bloco Não Mexe Comigo Que Não Ando Só 

Concebido em fevereiro de 2016, o Bloco Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando só ,               

chamado carinhosamente pelas integrantes de “Não Mexe”, é o primeiro e, provavelmente, o             

único bloco de carnaval até então na história de Porto Alegre formado exclusivamente por              

mulheres . Isso significa que todo o processo de criação estética, musical, arranjos, regência,             5

produção e divulgação derivam unicamente da aptidão das integrantes, apresentando o           

empoderamento feminino no fazer criativo do carnaval. Criado inicialmente por Letícia           

Gutierrez, Kaya Rodrigues e Kátia Azambuja, logo em seguida o bloco já contava com              

diversas mulheres, todas com a ideia em comum de lutar por igualdade de gênero, por               

espaços artísticos, pela valorização da cultura, pelos movimentos sociais, pela ocupação dos            

espaços públicos e por muitas outras lutas, por vezes, silenciosas e cotidianas, enfrentadas             

pela mulheres em um mundo tão desigual.  

No cenário de Porto Alegre, a grande maioria das integrantes da bateria dos blocos de               

rua são mulheres, mas ao mesmo tempo, todas as baterias são regidas por homens. Sendo               

assim, as fundadoras do Bloco perceberam que faltava um espaço que fosse exclusivo para              

mulheres, regido por elas, e com a possibilidade de se sentirem mais à vontade. Foi criado                

5  Informações coletadas através de observações feitas pela pesquisadora durante o ano que participou do Bloco 
Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só e por meio de conversas informais com as integrantes nos meses de 
março e abril de 2019.  
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então um grupo no Facebook e, segundo o que relata Kaya no mini-documentário realizado              6

sobre o bloco, no final do dia havia mais de 500 mulheres participando deste grupo, tamanho                

o interesse pela proposta.  

O Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só , atualmente, conta com mais de 100               

participantes e, em abril de 2019, foi a 3ª saída do Bloco pelas ruas de Porto Alegre desde sua                   

fundação. A bateria faz uso de instrumentos típicos das Escolas de Samba e do maracatu,               

como surdos, alfaias, agbês, rocares, repiniques, caixas, tamborins e agogôs. A harmonia o             

bloco utiliza violões, cavaquinhos, trompetes, flautas, sax e vozes. Outra característica do            

Bloco é que a regência da bateria é rotativa. Ou seja, não há apenas uma mestra de bateria,                  

mas sim um revezamento conforme as músicas escolhidas. Além disso, há também uma             

alternância entre as tocadoras, fazendo com que todas tenham a oportunidade de usufruir do              

seu potencial em mais de um instrumento, assim como na voz ou na atuação das               

performances. As integrantes que constroem e realizam as performances durante as músicas            

são denominadas de “Terroristas”. O Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só é um bloco de                 

carnaval, mas também um coletivo e um grupo musical que toca, canta, dança e representa.  

O repertório das apresentações e cortejos é formado majoritariamente por músicas           

compostas por mulheres, com temas que envolvem o universo feminino e feminista. Os ritmos              

são prioritariamente brasileiros, como o samba, o jongo, o maracatu, o ijexá e o funk. O nome                 

do bloco foi inspirado na música Carta de Amor (2012), de autoria de Paulo César Pinheiro e                 

Maria Bethânia. As cores escolhidas para a identidade visual do Bloco são as variações de               

roxo (representando o gênero), vermelho (representando a luta) e amarelo ou dourado            

(representando a entidade feminina no imaginário afro-brasileiro), como podemos observar no           

estandarte do bloco na fotografia a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

6  Mini-documentário na página oficial do Bloco no facebook disponível em 
< https://www.facebook.com/naomexecomigoqueeunaoandoso/videos/302727307090737/ > Acesso em 
23/05/2019. 

https://www.facebook.com/naomexecomigoqueeunaoandoso/videos/302727307090737/
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Figura 5 -   Estandarte do Bloco  Não Mexe Comigo Que Não Ando Só 

 

Fonte: da autora, 2019. 
 

Na questão de gestão, o Bloco possui uma estrutura autogestionária e direcionada à             

horizontalidade. Dessa forma, são organizados grupos de trabalho nas áreas de criação            

(musical e performativa), produção e comunicação. As integrantes que possuem mais           

experiência, habilidade ou são profissionais dessas áreas fornecem ferramentas para que todas            

possam participar das decisões do Bloco.  

Logo após a estréia no carnaval de rua de Porto Alegre em 2016, o Bloco teve projeto                 

contemplado em edital do Fundo de Apoio à Cultura do Rio Grande do Sul. Esse edital                

possibilitou o financiamento da 2ª saída oficial, de oficinas realizadas pelas próprias            

integrantes para comunidades e a realização de um mini-documentário. O Bloco também tem             

sido tema de monografias e dissertações, em andamento, na área das artes visuais, da              

educação e do design visual. Isso revela a atual importância das discussões sobre cultura e               

gênero que blocos como o Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só representam, além de                

sinalizar um movimento crescente protagonizado pelas mulheres para dar relevo a esses            

temas.  

4.3 Análises e interpretações 

 

Tendo em vista que a pesquisa participante é uma abordagem metodológica que está             

sujeita às compreensões e interpretações do investigador, organizei os dados da análise em             
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três eixos. Os eixos funcionam aqui como temáticas que emergiram da observação            

participante ao longo do cortejo. Sendo assim, apresento-os e relaciono-os com a discussão             

teórica já desenhada. Para tanto, utilizo fotografias de fantasias, de performances artísticas, de             

expressões faciais e corporais, de cartazes e grafites, bem como letras de músicas, versos de               

poema e a organização da bateria como elementos representacionais.  

Ao nomear os eixos, faço uso de trechos de poema e de músicas entoadas no cortejo                

que acredito simbolizarem o que cada um deles representa. O primeiro eixo “Toda vez que               

uma mulher morre, todas as outras morrem um pouco também” dá conta de apresentar a               

mulher como principal alvo da violência de gênero e a dor relacionada a isso. O segundo “Cê                 

vai se arrepender de levantar a mão pra mim” trata sobre a força e resistência presentes na                 

identidade da mulher. O terceiro “Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim” aborda sobre a                 

liberdade buscada pela mulher para ser o que ela quiser, envolvendo elementos como potência              

e autonomia. Por fim, em “Escuta esse samba que vou te cantar” expresso minhas sensações e                

reflexões acerca do experienciado no cortejo do Bloco. 

4.3.1 “Toda vez que uma mulher morre, todas as outras morrem um pouco também” 

 
Neste eixo analiso a representação da mulher enquanto alvo principal de uma            

sociedade fundamentada em princípios machistas e misóginos. O bloco se torna um espaço             

possível para denunciar a violência de gênero, pois não há como retratar a mulher sem               

expressar e externalizar essa dor. O cenário atual é pavoroso: mulheres continuam morrendo             

diariamente por conta dessa lógica patriarcal. Diante disso produzo uma reflexão sobre como             

o Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só representa a mulher que ainda é vítima de                 

crueldades por preconceito de gênero.  

Esse tema esteve presente em alguns momentos pontuais do cortejo e envolve a             

violência física ou simbólica que muitas de nós mulheres passamos. Os assédios no trabalho,              

os abusos quando criança, o medo de andar na rua à noite que um homem nunca entenderá e                  

piadinhas como “lugar de mulher é na cozinha” são apenas alguns exemplos dessa violência              

diária. Muitas das violências são também agressões físicas, que inclusive levam à morte de              

mulheres. Essas agressões são resultadas do machismo, do preconceito de gênero, da crença             

de que quem está no controle da vida da mulher é o homem e não ela mesma. Segundo Da                   

Matta (1997), representar significa dramatizar valores globais, críticos e abrangentes da nossa            
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sociedade. Todo esse contexto foi retratado em forma de denúncia, como é possível observar              

nas fantasias a seguir: 

 
  Figura 6 -  Notícias na fantasia                                Figura 7 -  Fantasia “meta a colher” 

       
                   Fonte: da autora, 2019.                                         Fonte: da autora, 2019. 
 

 
Na fotografia da Figura 6 retratei a fantasia em que aparecem diversas manchetes de              

matérias jornalísticas sobre casos de feminicídio. A roupa é de cor preta, o que simboliza o                

luto e a tristeza sentidos ao expor manchetes tais como "Mulher de 63 anos é morta a facadas                  

pelo filho em Rosário do Sul". Pelo vestido ainda contém cruzes espalhadas, simbolizando o              

fim de vidas. Segundo o que está estampado, foram 21 casos de feminicídio na primeira               

semana de 2019. Essa fantasia funciona como instrumento de denúncia e, ao mesmo tempo,              

de informação, visto que chama a atenção ao cenário atual de violência contra a mulher.  

Na segunda fotografia (direita) da Figura 7 mostro uma fantasia em que a participante              

do bloco carregava uma colher na mão e um adereço de colheres coloridas na cabeça escrito                

“violência contra a mulher meta a colher”. Com essa fantasia, é feita uma crítica ao ditado                

popular “em briga de marido e mulher não se mete a colher”. Assim, com a frase “meta a                  

colher”, a participante do bloco propõe e incentiva a intervenção quando uma mulher estiver              
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sendo vítima de violência e que isso passe a ser entendido como um apoio à mulher e não                  

como uma intromissão na relação. 

Outro momento em que percebi manifestada a questão da mulher como alvo da             

violência de gênero foi quando todas as atenções se concentraram na participante do bloco              

Natalia Gaspa, que leu um poema de autoria própria . A seguir selecionei alguns trechos:  7

 
Toda vez que uma mulher morre  
(...) 
Toda vez que uma menina de 7 anos é acarinhada por um tio de 21 
Meu carinho pelo mundo morre também 
(...) 
Toda vez que uma ativista é calada 
As palavras engasgam minha garganta  
(...) 
Toda vez que uma mulher negra morre  
Toda vez que uma mulher trans 
Eu abraço minhas companheiras e mesmo na minha maior empatia 
Percebo que o tamanho exato dessa dor  
Eu não sei 
 
Eu poderia sentir e dizer, pensei 
que toda vez que uma mulher gargalha, poesia, dança, batuca, conquista 
Eu sorriso, me poetizo, rebolo e venço e sinto a sua alegria  
Porque partilhamos  
o gozo e agonia  
o mal e o bem 
e ainda bem  
 
Porém… ó: 
 
QUA 
TRO  
TI 
ROS. 
 
Uma mulher acabou de morrer. 
E com ela, 
Eu morri um pouco também. 
 

Percebi que muitos expressavam em lágrimas a sua emoção e, nesse momento, me             

emocionei também. As palavras eram fortes demais pelo significado e pela realidade que             

traziam. Turner (1982) afirma que a performance reflete ou expressa o sistema social ou a               

7  Após o cortejo tive acesso na íntegra ao poema através de contato feito com a participante Natalia Gaspa.  
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configuração cultural, levantando frequentemente uma crítica direta ou indireta à vida social.            

A poesia reflete a dor que uma mulher sente quando sabe que outra sofreu uma violência. O                 

bloco, com a emocionante interpretação de Natalia, expressa a crueldade vivida por mulheres             

de todas as idades dentro do contexto de uma sociedade baseada em princípios patriarcais e               

machistas  —  ainda que isso esteja se modificando aos poucos.  

Na perspectiva de Beauvoir (1980), para ser mulher é necessário participar da             

realidade misteriosa e ameaçada que compõe a feminilidade. Essa crítica que a filósofa             

relaciona à realidade feminina é apresentada pelo bloco em forma de performance, quando             

cartazes foram levantados como nas fotos a seguir: 

 

            Figura 8 -  Performance feminicídio                         Figura 9 -   Perfomance resistência 

 
                     Fonte: da autora, 2019.                                               Fonte: da autora, 2019. 
 
 
As frases contidas nos cartazes eram as seguintes:  

1. O Brasil é o quinto país mais violento contra a mulher 

2. Uma mulher é estuprada no Brasil a cada 9 minutos 

3. Em 10 anos o assassinato de mulheres negras cresceu 54% 

4. Três mulheres são vítimas de feminicídio por dia no Brasil 

5. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais  

6. Em 2018, 16 milhões de mulheres sofreram violência no Brasil  

7. Mais de 200 mulheres foram vítimas de feminicídio só no início desse ano 

8. Apenas 10% dos casos de violência contra a mulher são denunciados 
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A cada frase lida uma participante do Bloco caía no chão (como mostra na Figura 8) e                 

a bateria executava um toque, que simbolizava o som de um tiro. Esse foi outro momento                

fortíssimo do cortejo, em que foi representada, através de dados numéricos, a violência             

sofrida pelas mulheres. Segundo Stocker (2013), as formas utilizadas para representar, ou            

seja, palavras usadas, histórias contadas, imagens produzidas, emoções associadas e valores           

atribuídos, é que produzem significado, pois acionam a interpretação dos sujeitos. O público             

se sentou para assistir (Figura 9) e os olhares eram de comoção com os dados que estavam                 

sendo apresentados frase a frase. A cada mulher caída no chão, um olhar se baixava e uma                 

lágrima escorria no rosto das tantas mulheres que estavam presentes.  

No final da encenação nomes de mulheres que tiveram a vida tirada por conta de               

violência foram mencionados, seguidos da exclamação “presente”. Isso significa expressar          

que Claudia Silva Ferreira, Dandara dos Santos, Eliza Samudio, Marielle Franco, entre outros             

nomes que foram escolhidos, estavam ali “presentes” e, portanto, “representados”.  

A performance realizada pelo Bloco retrata a triste realidade com que toda mulher se              

identifica, em maiores ou menores proporções. Butler (1999 apud SILVA, 2013), ao analisar o              

conceito de identidade, não o limita como descrição de um estado de coisas, mas vai além                

colocando na identidade a ação de fazer com que alguma coisa aconteça. O Bloco recorre aos                

dados e à performance para ilustrar o que acontece com a mulher hoje no Brasil, mostrando                

que milhares continuam morrendo vítimas de feminicídio. Dessa forma o Bloco expõe e             

representa a identidade da mulher como principal alvo dessa violência, em busca de que esse               

cenário se modifique, pois “toda vez que uma mulher morre, todas as outras morrem um               

pouco também”. Ao abordar esse tema também se impulsiona a denúncia e a intervenção              

nesses casos, com o propósito esperançoso de que a sociedade se conscientize e de que essas                

estatísticas fiquem no passado. 

4.3.2 “Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim”  

 
Neste segundo eixo discuto a presença da força e da resistência na identidade da              

mulher representada pelo bloco. Nesse sentido, força está relacionada à firmeza, à            

determinação, à valentia. É a mulher que é firme em suas escolhas, que não tem receio.                

Resistência significa a perseverança em acreditar na mudança, em permanecer de pé frente às              

dificuldades e ultrapassá-las em conjunto com outras mulheres. É seguir mostrando e            
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provando que o gênero não influencia na capacidade de fazer algo. Essas duas categorias              

conversam no sentido de destacar a coragem feminina em enfrentar incansavelmente           

obstáculos oriundos de opressões de gênero. 

Em dois momentos do cortejo o Bloco representou na avenida a bravura das mulheres,              

expressando a força e a resistência do feminino. De acordo com Veiga (2012), os lugares               

sociais relacionados ao feminino sempre foram os de menor valor, como a fragilidade, a              

sensibilidade, a passividade e a subordinação. Já o espaço masculino sempre esteve associado             

à força, virilidade, pró-atividade. São esses valores construídos e reproduzidos pela sociedade            

que o bloco questiona e critica em suas performances.  

Isso pode ser percebido quando do carro de som começaram os primeiros versos da              

música  Maria da Vila Matilde  (2015). A seguir, selecionei alguns trechos:  

 
Cadê meu celular? 
Eu vou ligar prum oito zero 
Vou entregar teu nome 
(…) 
 
Cê vai se arrepender de levantar 
A mão pra mim 
 

A canção, de Douglas Germano, é interpretada originalmente por Elza Soares —            

artista que apresenta sua trajetória marcada por coragem e determinação tanto em sua obra              

como também em suas vivências sendo mulher negra. A reflexão que a música traz é referente                

à denúncia de opressões, comunicando que a mulher não é frágil, nem submissa ao homem ou                

a uma relação. O número 180 que aparece no trecho acima é o da Central de Atendimento à                  

Mulher. Aqui o Bloco está expressando a identidade da mulher emancipada e forte, que vai à                

procura de seus direitos e de proteção.  

A força da mulher também estava presente na face das Terroristas, que encenavam a              

música se expressando de forma séria e firme enquanto andavam em direção ao público com               

bandanas no rosto. Nesse momento, algumas Terroristas caminhavam pelo espaço com latas            

de spray para realizar intervenções com grafite pelo asfalto. O público se mostrou surpreso e               

curioso para saber o que estava escrito nos grafites. Nas fotografias organizadas nas Figuras              

10 e 11 a seguir é possível ter uma ideia disso: 
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  Figura 10 -  Grafite luta mulher                                   Figura 11 -  Grafite Disque 180

       

                    Fonte: da autora, 2019.     Fonte: da autora, 2019. 
 

Figura 12  - Execução dos Grafites

  

Fonte: da autora, 2019 
 
 

O conteúdo do material era composto por frases como “contra o patriarcado”,            

“denuncie mulher 180”, “mulher ocupa a rua”, “luta mulher”, “não é não” — frases que               

expressam o empoderamento feminino, sendo clássicas do movimento feminista. Silva (2013)           

coloca que a representação pode ser expressa em sua dimensão externa, por meio de sistemas               

de signos como a pintura ou a própria linguagem. O Bloco usa a técnica do grafite, que tem                  

por característica difícil remoção, de modo a expressar simbolicamente que as frases ali             

expostas não devem ser esquecidas nem apagadas. Com essa intervenção, o Bloco comunica             
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posicionamentos de resistência e de enfrentamento ao machismo, representando a mulher           

rebelde, crítica e insubordinada que também habita em nós.  

Outro momento em que a resistência da mulher esteve representada foi com a canção              

Todxs Putxs  (2017), de Ekena.  

 
Quem cê tá pensando que é? 
Pra falar da minha roupa 
Do jeito que eu corto o meu cabelo 
(...) 
 
Eu tenho pressa e eu quero ir pra rua 
Quero ganhar a luta que eu travei 
Eu quero andar pelo mundo afora 
Vestida de brilho e flor 
Mulher, a culpa que tu carrega não é tua 
Divide o fardo comigo dessa vez 
Que eu quero fazer poesia pelo corpo 
E afrontar as leis que o homem criou pra te maldizer 

 
Os trechos selecionados acima trazem a questão da mulher enquanto questionadora e            

corajosa. Logo na primeira frase é possível perceber isso (Quem cê tá pensando que é?). A                

mulher a que se refere a canção é aquela que não tem receio de “andar pelo mundo afora”,                  

apesar das dificuldades enfrentadas apenas por se identificar enquanto mulher. Ao mesmo            

tempo, no trecho “divide o fardo comigo”, a letra também trata do companheirismo entre              

mulheres, resistindo lado a lado.  

Esse foi um dos pontos mais emocionantes do cortejo, em que muitas mulheres             

participantes do Bloco e entre o público - inclusive eu - estiveram em lágrimas. Durante a                

execução da música, as Terroristas fizeram uma performance, tal como observamos nas fotos             

a seguir, de acordo com a letra que estava sendo cantada.  
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Figura 13 -  Encenação 

 
Fonte: da autora, 2019. 

 
 

          Figura 14 -  Perfomance Imposições                     Figura 15 -  Roda de Opressões 

 
                       Fonte: da autora, 2019.                                            Fonte: da autora, 2019. 

 
Na parte da letra “Quem se tá pensando que é” observei que a encenação era               

direcionada para os homens que ali assistiam (Figura 13). Já as partes “eu tenho pressa” e                

“mulher a culpa que tu carrega não é tua” foram dirigidas às mulheres ali presentes. Na                

perspectiva de Soares (2007), representar é indicar uma ideia e sugerir uma semelhança com o               

objeto ou a coisa representada, possível através da narrativa ou da encenação. Ao se criar uma                

narrativa em que uma mulher fica ao centro de uma roda, ouvindo falas opressoras (Figuras               

14 e 15), o Bloco está representando o cotidiano feminino, atravessado por conceitos e              

práticas de vida de uma sociedade patriarcal e machista.  
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Assim, as mulheres que falavam na roda simbolizavam os diversos julgamentos que            

envolvem ser e resistir enquanto mulher. Observei essa questão representada através dos            

gestos com as mãos, que indicavam as imposições da sociedade, e através das falas              

simultâneas que cercavam e criticavam a mulher na forma de se vestir, no tamanho da roupa e                 

na sexualidade. Ao final da encenação, a mulher se desprende da “roda de opressões” e abre o                 

próprio caminho, cantando as partes finais da música “Eu tenho pressa e eu quero ir pra rua/                 

Quero ganhar a luta que eu travei”, convidando outras mulheres para celebrar em conjunto a               

determinação e o poder feminino.  

Outra forma de expressar a firmeza das mulheres é a própria formação da bateria. De               

acordo com Simson (1992), desde o século XIX as mulheres persistiram em jogar o entrudo               

ainda que houvesse repressão policial, não se contentando em viver o carnaval de modo              

passivo como meras espectadoras da brincadeira. Em muitos momentos, ainda hoje, nós            

mulheres somos confrontadas e desafiadas quando ocupamos lugares “reservados”         

majoritariamente aos homens como é o caso do carnaval. Ao tocar um instrumento não é               

diferente, ainda mais quando se trata de instrumentos pesados, como o surdo. Na Figura 16 a                

seguir observamos parte da ala de surdos da bateria do Bloco Não Mexe Comigo Que Eu Não                 

Ando Só:  

                   Figura 16 -  Ala de Surdos                       Figura 17 -   Bateria do Bloco  

      
                       Fonte: da autora, 2019.                                    Fonte: da autora, 2019. 
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Muito se relata ainda dentro dos espaços carnavalescos de que mulher não tem             

condições de tocar instrumentos pesados e que seu lugar seria na dança ou tocando              

instrumentos leves. Tal como já destacamos, um grupo carnavalesco com mestra de bateria é              

raridade. Portanto, ao ter uma bateria formada exclusivamente por mulheres, sendo muitas            

ocupantes do lugar de mestra (Figura 17), o Bloco Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só                 

expressa a determinação e a potência da mulher enquanto atuante no ambiente carnavalesco.             

Essa expressividade também está presente no crescimento do Bloco, pois muitas mulheres se             

veem ali representadas na vontade de tocar e dominar um instrumento. Dessa forma, a bateria               

do bloco funciona como um impulso para outras mulheres e representa também o poder              

feminino.  

 

4.3.3 “Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim” 

 
No eixo a seguir, reflito sobre a forma que o bloco expressa a identidade da mulher                

como dona do próprio corpo, das próprias vontades e escolhas. Neste eixo destaco o poder e a                 

autonomia feminina, a liberdade de ser o que se quiser e a desconstrução dos padrões de                

beleza. A partir destas estruturas, analiso a representação da mulher como idealizadora e             

construtora dos próprios sonhos.  

Logo no início do cortejo observei através das encenações a representação da mulher             

realizada consigo mesma e dona do próprio caminho. Quando iniciou a primeira canção foi              

um dos momentos de grande alegria do cortejo, expressada através de sorrisos e palmas. Era a                

hora de apresentação do bloco, quando todas cantavam “vou apresentar a batucada das             

gurias”. O público, majoritariamente feminino, estava maravilhado. As mulheres que          

assistiam a apresentação do bloco também dançavam e cantavam participando do festejo. Os             

homens presentes apenas assistiam e pareciam analisar cada detalhe.  

As participantes do Bloco celebravam alegremente quando convidavam o público a           

dançar dando as mãos e fazendo uma grande ciranda enquanto cantavam “eu quero é botar               

Não Mexe na rua, gingar, mostrar meu poder” — paródia de música realizada por Katia,               

integrante do Bloco. Nesses dois pontos do cortejo observei através das expressões, dos gestos              

e das danças a identidade da mulher como empoderada e brincante, como determinada em              

ocupar o espaço público, que também é dela.  
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A questão da liberdade da mulher também apareceu na execução da paródia da música              

Mulheres  (1995), de Martinho da Vila:  

 
Nós somos Mulheres de todas as cores 
De várias idades, de muitos amores 
Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei 
De Elza Soares, mulher fora da lei 
Lembro Marielle, valente, guerreira 
De Chica da Silva, toda mulher brasileira 
Crescendo oprimida pelo patriarcado, meu corpo 
Minhas regras 
Agora, mudou o quadro 
 
Mulheres cabeça e muito equilibradas 
Ninguém tá confusa, não te perguntei nada 
São elas por elas 
Escuta esse samba que eu vou te cantar 
 
Eu não sei porque tenho que ser a sua felicidade 
Não sou sua projeção 
Você é que se baste 
Meu bem, amor assim quero longe de mim 
Sou mulher, sou dona do meu corpo 
E da minha vontade 
Fui eu que descobri poder e liberdade 
 
Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim 
 

 
A música reflete a questão da diversidade de mulheres, trazendo questões como raça,             

sexualidade e faixa etária. O Bloco, ao escolher esta canção, apresenta a pluralidade do que é                

ser mulher e os atravessamentos em relação a isso. Conforme indica Louro (2003), é              

imprescindível que o movimento feminista leve em conta as especificidade das mulheres e as              

mais diferentes formas de opressão às quais estão sujeitas. O Não Mexe Comigo Que Eu Não                

Ando Só , devido a própria proposta de bloco, representa em cortejos e demais atividades a               

pluralidade das mulheres. São abordadas questões como raça, classe social, idade e            

sexualidade, ainda que seja formado em sua maioria por mulheres brancas e de classe média.               

Isso inclusive é uma das maiores críticas internas do bloco: o porquê de não conseguirem               

alcançar as mulheres negras, transsexuais e da periferia.  

As frases finais da canção trazem a questão do poder e da autonomia feminina. Nesta               

parte é abordado sobre a mulher protagonista das próprias escolhas e dona do próprio corpo e                
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vontades. Enquanto a canção era tocada e cantada, as Terroristas montaram um varal com              

fotos de mulheres, como observamos a seguir: 

 

Figura 18 -  Homenagem à Marielle Figura 19 -  Homenagem às mulheres 

 
Fonte: da autora, 2019.                                  Fonte: da autora, 2019. 

 

Figura 20  - Varal “Elas por Elas” 

 
Fonte: da autora, 2019. 

 
O varal era composto por fotografias de mulheres com trajetórias de destaque e grande              

histórico de luta, cada uma em contextos diferentes. Segundo Hall (2013), é através das              

pinturas, fotografias, filmes, textos, expressões orais que se dá a representação. As fotografias             
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no varal funcionaram como forma de homenagem às mulheres, representando o orgulho e a              

alegria de se reconhecer enquanto mulher. Ao unir todas as fotos, se formava a frase “Elas por                 

Elas”, expressando o aconchego e o apoio que é possível encontrar entre mulheres. 

Nas reflexões de Bakhtin (2010), o carnaval propõe uma quebra na ordem cotidiana,             

em que há intensa liberdade durante os festejos. Segundo o autor, há uma liberação temporária               

da ordem dominante, abandonando momentaneamente relações hierárquicas, privilégios,        

regras e tabus. O Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só parece ir além: a proposta deste                  

bloco é impulsionar a liberdade da mulher fora do período de carnaval, cotidianamente,             

rompendo com privilégios por conta de gênero, regras e tabus referentes ao corpo feminino.              

No trecho do funk abaixo (paródia de autoria desconhecida), escolhido para o repertório do              

cortejo, podemos observar essa proposta:  

 
Olha a explosão 
Quando ela sai de instrumento na mão 
Quando ela luta contra a opressão 
Hetero, bi, trans sapatão 
Se ela diz que não é não, não, não, não, não 

  

A letra da música trata sobre a mulher empoderada, que exerce sua liberdade sexual,              

sendo heterossexual, bissexual, transsexual, homossexual — ou ainda, o que bem quiser. A             

música também representa a mulher dona de si, que exige respeito, quando diz que “não é                

não”. A explosão que aparece na música foi apresentada no cortejo em forma visual, como               

mostra a fotografia da Figura 21: 

Figura 21 -  Perfomance da explosão 

 
Fonte: da autora, 2019. 
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A imagem mostra os pós coloridos que foram utilizados para simbolizar a explosão.             

Essa explosão, de acordo com o que foi observado na canção e na performance realizada, é a                 

manifestação e expansão da festa e do prazer que também envolvem o feminino. O funk               

funciona como instrumento para incentivar questões como independência e autonomia.          

Segundo Silva (2013), os códigos da cultura estão sempre mudando, não sendo portanto leis              

ou regras fixas. Nesse sentido, o movimento do Bloco é provocar novas formas de representar               

a mulher e, ao mesmo tempo, novas formas da mulher ser representada na sociedade e assim                

estimular a produção de sentidos de que, por exemplo, a mulher tem os mesmos direitos que                

os homens. 

A representação da mulher enquanto livre para ser quem e como quiser também foi              

observada quando todas cantavam Miss Beleza Universal (2018), de Doralyce, abrindo em            

meio ao público uma grande passarela:  

 

 

          Figura 22 -  Passarela                                       Figura 23 -  Desfile Miss Gorda

            
Fonte: da autora, 2019.           Fonte: da autora, 2019. 

 
 
Pela passarela (fotografia da esquerda) algumas participantes do Bloco desfilaram com           

faixas, como a de Miss gorda (fotografia da direita) — o que causou surpresa e, ao mesmo                 

tempo, aprovação nas mulheres que estavam entre o público. Para França (2004), as             
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representações estão intimamente ligadas a seus contextos históricos e sociais. A mulher foi             

historicamente representada como uma esposa que deveria ser bonita, de acordo com os             

padrões de beleza estabelecidos, estar sempre disponível para o marido, ser delicada e             

submissa ao homem. O Bloco, através do discurso e desta performance, mostra que a mulher               

deve ser como ela quiser. O Não Mexe apresenta na passarela a mulher que se libertou dessa                 

opressão, que vive a beleza da vida sendo gorda ou magra, de cabelo liso ou crespo, alta ou                  

baixa. Sendo assim, o Bloco propõe a desconstrução da ditadura da beleza e dos padrões de                

corpo que nós mulheres enfrentamos. 

 

4.4 “Escuta esse samba que eu vou te cantar”: reflexões de uma observadora             

participante 

 
Sabendo da importância em poder trazer o aspecto afetivo pelo qual meus sentidos             

puderam vivenciar o cortejo, apresento aqui algumas reflexões da minha experiência enquanto            

observadora participante. Porém, cabe contextualizar que esta não foi a primeira saída do             

Bloco Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só que presenciei. Na estreia, em 2017, participei                

apenas como foliã e fiquei maravilhada com o que estava diante dos meus olhos. Naquele               

momento, ao ver tantas mulheres empoderadas cantando, tocando, dançando e performando           

na avenida pensei “preciso fazer parte disso”. Um dia eu queria estar ali, como elas e com                 

elas. Na segunda saída, em 2018, eu fiz parte daquilo: entrei para a bateria e toquei agogô                 

junto das meninas. Na saída deste ano, por decisão de realizar a pesquisa e no sentido de                 

buscar certo afastamento, observei o bloco ainda mais profundamente e de uma forma             

diferente — agora como pesquisadora. Para minha surpresa, a emoção e a honra de estar               

fazendo parte do carnaval deste modo foram ainda maiores, mesmo que não estivesse na ala               

dos agogôs.  

Minutos antes de começar o cortejo todas as participantes do bloco se reuniram em um               

grande círculo, com braços entrelaçados. Nesse momento percebi que desde o princípio o             

bloco já expressava o fortalecimento e a fraternidade presente entre as mulheres. As frases              

“estamos juntas” e “eu não ando só” comumente faladas em rodas femininas estavam ali              

manifestadas. 
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Ao longo do festejo me identifiquei em vários momentos enquanto mulher e com o              

que estava sendo representado. A emoção se manifestou diversas vezes, com lágrimas            

escorrendo pelo rosto, pois foi duro assistir a representação da violência pela qual muitas de               

nós mulheres passamos. Senti dor, pois muito do que foi retratado faz parte de minha               

vivência. Também me identifiquei com as dores de outras mulheres, sentimento           

compartilhado no verso declamado durante o cortejo “toda vez que uma mulher morre, outra              

morre um pouco também”.  

Ao mesmo tempo, senti alegria e festejei junto das meninas na roda de coco , quando               8

me convidaram para dançar. Me fortaleci, enquanto mulher, pois estar junto de outras             

mulheres torna mais leve e revigorante de vencer os desafios que compõem o universo              

feminino na sociedade machista e patriarcal. Afinal, sou um pouco de cada uma dessas              

mulheres. Através do que retratavam as canções e as performances apresentadas, vi minha             

mãe, minha avó, minha irmã representadas, bem como meu pai, meu avô, meu ex-namorado.  

Ao final do cortejo tive a sensação de me perceber empoderada, na verdade, parecia o               

clima final entre as mulheres presentes. Sobretudo, o bloco me mostrou que posso ser o que                

eu quiser e que outras mulheres estarão ali para me acompanhar, se necessário. O Não Mexe                

Comigo Que Eu Não Ando Só representa todas essas mulheres, a mulher que brinca, luta e                

resiste bravamente, a mulher que sustenta a família quando o homem abandona o lar, a mulher                

que busca a equiparação salarial, a mulher que deseja beijar e amar outra mulher.  

Dessa forma, o Bloco parece comunicar as vontades, os anseios e as dificuldades             

dessas mulheres, retratando a sociedade como é mas também como pode e deve ser. O Bloco                

impulsiona, cria avanços e representa para que haja mudanças, para que algo aconteça. Para              

que assim mulheres e homens tenham os mesmos direitos e a igualdade de gênero possa de                

fato acontecer.  

Ter passado por esta experiência me possibilitou uma abertura de senso crítico para             

trabalhar como Relações Públicas. Isso se revela tanto no sentido de ter podido conhecer              

como as questões do feminismo e da representatividade estão se articulando, quanto no             

sentido de desenvolver habilidades para criar estratégias de Comunicação Social junto da            

temática, promovendo visibilidade às desigualdades sociais. Assim, são abertos caminhos          

para dar voz a questões sociais pertinentes e atuais.  

8  O coco é uma dança de roda e ritmo da região Nordeste do Brasil.  
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  O carnaval é um espaço que dialoga com isso, pois se apresenta como um elemento de                

expressão identitária, tanto pelas suas estruturações estéticas quanto por outros fatores que            

ultrapassam esse sentido. No carnaval há música, performance, arte, formas que possibilitam            

expressar valores e crenças no lugar mais democrático e acessível à população: a rua. A               

performance se mostra como uma fonte significativa de inserção, interação e afirmação social             

e de expressões e representações que retratam aspectos históricos, políticos, e socioculturais            

da vida das mulheres. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A partir desta pesquisa procurei levantar reflexões acerca do carnaval como espaço            

para representação e expressão da identidade da mulher. O carnaval é uma manifestação             

cultural que representa a identidade brasileira, na qual o povo se reconhece e se identifica.               

Para além da festa, o carnaval tem a potencialidade de abrir debates e impulsionar mudanças               

quando coloca na avenida críticas políticas e sociais.  

Os festejos carnavalescos fazem parte da cultura brasileira há muito tempo e ao longo              

da história apresentaram diversas formas de manifestação. O carnaval de rua se mostra como              

a forma mais democrática do carnaval, visto que é de fácil acesso, realizado ao ar livre e                 

vivenciado nos bairros da cidade. Cada vez mais os blocos de rua, principalmente os              

formados por mulheres, trazem em seus cortejos questões pertinentes e atuais.  

Mulheres têm tomado o espaço do carnaval para comunicar e expressar suas visões de              

mundo, ideias e valores. Para além dos papéis de porta-estandarte e rainha de bateria, elas               

também querem construir os festejos carnavalescos participando de outros setores, em que o             

espaço é majoritariamente dominado por homens até então. O Não Mexe Comigo Que Eu              

Não Ando Só é uma significativa expressão disso em Porto Alegre quando, além de viver e                

brincar o carnaval, leva às ruas um bloco exclusivo de mulheres para dar visibilidade a temas                

como igualdade de gênero e igualdade racial.  

A temática desenvolvida no capítulo 2 colaborou para discutir o carnaval como            

expressão das mulheres a partir do momento em que mostra o cenário do carnaval, passando               

pela trajetória e pelos aspectos históricos do festejo no Brasil e em Porto Alegre. Os temas                

revelaram os grupos sociais envolvidos na festa e o percurso da mulher ao experienciar o               

carnaval até os dias de hoje, passando de espectadora a protagonista da festa.  

No terceiro capítulo o debate contribuiu para discutir como as identidades das            

mulheres são representadas pelo Bloco Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só na saída de                

2019 e quem são essas mulheres, a medida que traz o contexto teórico de representação e                

identidade e da identidade de gênero. Os festejos carnavalescos são ricos em suas formas e               

símbolos, portanto compreender quais elementos estão envolvidos nas representações, como a           

performance, proporciona melhor entendimento acerca da identidade da mulher representada          

no carnaval. Assim, a construção do conceito de gênero junto do debate feminista             
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complementou este estudo, visto que o termo gênero apresenta um contexto histórico            

acompanhado de reivindicações por igualdade e respeito. 

A partir da investigação realizada, a resposta de como as identidades das mulheres são              

representadas pelo Bloco e quem são essas mulheres está em torno do que observei e               

vivenciei em campo. O objetivo geral visava reconhecer que identidade de mulher é             

representada na 3ª saída do bloco. Conforme apresentei nas análises, percebi a mulher             

representada em múltiplas identidades, que foram organizadas em 3 eixos: “forte, resistente”;            

“alvo da violência de gênero” e “livre, dona de si”. Todas essas representações emergiram do               

campo através de diferentes formas. Em conjunto, retratam a figura da mulher de acordo com               

a realidade brasileira. A mulher que pode ser firme e determinada, que ainda segue sendo               

vítima fatal da sociedade machista, mas que cada vez mais se apropria dos discursos              

feministas e vive a sua liberdade, se emancipando dos padrões.  

Já o objetivo específico de compreender como o bloco se organiza resultou na             

percepção da figura da mulher como protagonista do carnaval, em todos os eixos e setores               

necessários para o festejo acontecer. Dessa forma, o bloco impulsiona o aumento da             

participação das mulheres na construção do carnaval. De forma horizontal, o bloco também             

funciona como ferramenta para formação dessas mulheres, visto que as mestras de bateria se              

intercalam entre as músicas e, a cada ano, quem desejar pode trocar de instrumento ou               

participar de outro setor do Bloco, como nas performances ou na harmonia. Assim, as              

participantes têm a possibilidade de aprender e multiplicar conhecimento umas com as outras,             

qualificando o Bloco.  

Por sua vez, objetivo específico de identificar as formas utilizadas pelo bloco para             

representar a mulher sucedeu no entendimento de que o carnaval em sua sensibilidade e              

sutileza comunica uma gama de questões. A performance foi um dos modos de representação,              

em que o ato de performar carregou sentidos e estruturas relacionadas às vivências das              

mulheres. Outras formas identificadas de representações foram o repertório musical e as            

fantasias escolhidas, os cartazes utilizados para apresentar dados e homenagear mulheres e a             

poesia construída pela própria integrante do bloco. Através dessas formas, o bloco utiliza o              

carnaval como ponte entre temas significativos e a sociedade, de modo a transmitir a              

mensagem representando a mulher e apostando em transformações.  

O Bloco Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só prova esse potencial do carnaval               

quando coloca o debate de gênero em meio à folia e à festa, expressando o universo feminino.                 
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Isso faz com que as mulheres se reconheçam e se sintam representadas neste espaço. No               

entanto, preciso pontuar aqui que o bloco ainda é composto na sua maioria por mulheres               

brancas, cisgênero e de classe média. Há a preocupação em retratar a mulher em sua               

diversidade, mas mulheres negras, indígenas, transsexuais e da periferia estão presentes mas            

ainda não de forma expressiva entre as participantes, nem entre o público. O bloco não               

conseguiu ainda chegar a essas mulheres, mas não deixa de manifestá-las nos cortejos.             

Portanto, coloco o questionamento: será que o bloco as representa?  

O desafio que tive na realização da pesquisa foi o fato de se tratar de uma pesquisa                 

empírica, que envolve a observação participante. Essa metodologia compreende uma          

preparação, pois se trata da observação e da participação de um evento que acontece apenas               

naquele momento, naquelas horas. Além disso, se trata de um método aberto, portanto foi um               

desafio saber até onde ir e perceber as melhores formas de captar o que observei e vivenciei                 

em campo. Outro grande obstáculo foi me distanciar de algo que vi nascer e que já havia                 

participado como integrante.  

Os resultados desta monografia podem contribuir com a área de Relações Públicas            

no que tange à valorização dos estudos de representações e identidades, bem como das              

questões de gênero, as quais são férteis para pensar os relacionamentos e a comunicação de               

grupos sociais e organizações, por exemplo. As reflexões propostas trazem espaço para isso.             

A produção, troca e atualização constante dos sentidos que formam o mundo compreendem as              

práticas comunicacionais. Portanto, esta pesquisa me movimenta enquanto comunicadora na          

sociedade em que vivo, tanto no sentido de compreender temas como representatividade e             

feminismo, como de pensar estrategicamente a divulgação e a visibilidade desses temas, que             

no caso do Bloco é aproveitado no momento do carnaval.  

A pesquisa pode ser continuada com novos olhares para ampliar os estudos acerca do               

tema através das lentes da comunicação e documentar o percurso da mulher no carnaval de               

forma que isso possibilite transformações sociais. Como possíveis desdobramentos do estudo,           

explicito a vontade de aprofundar como o carnaval de Porto Alegre vem representando a              

mulher ao longo da história, visto que há ainda poucos estudos sobre identidade e              

representações nesse sentido. O debate sobre a mulher no fenômeno social e cultural que é o                

carnaval se mostra frutífero, de modo que os estudos comunicacionais muito têm a contribuir              

na análise de movimentos que retratam a realidade brasileira e instigam avanços sociais.             

Comunicar para transformar.  
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APÊNDICE A - Caderno de Campo 

 

A seguir estão as fotografias do caderno de campo que utilizei para anotar as              

observações durante o cortejo do Bloco  Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só . 
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APÊNDICE B - Registro fotográfico da pesquisadora em campo 

 

Durante o cortejo do Bloco registrei por meio de uma fotografia a experiência de ir a                

campo realizar uma observação participante. 
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ANEXO A - Presidentas de Escolas de Samba de Porto Alegre  9

 
Série Ouro 
- Rita Bitencourt é presidenta da Escola de Samba Acadêmicos de Gravataí há 12 anos. 
- Rosalina Conceição, foi presidenta da Escola de Samba Bambas da orgia de 2001 a 2012. 
- Briane Giró é presidenta da Escola de Samba Embaixadores do Ritmo desde 2014. 
- Juciane Afrausino foi presidenta da Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina de 2013 a 
2015. 
- Maria Helena Cabellera, foi presidenta da Escola de Samba Império da Zona Norte em 1995. 
 
Série Prata 
- Ilza Angonese é presidenta da Escola de Samba Praiana desde 2012. 
- Cláudia Gutierrez, foi presidenta da Escola de Samba Unidos da Vila Isabel de 2001 a 2002. 
-Ziláh Barbosa (D. Ziláh) foi presidenta da Escola de Samba Copacabana em 2014. 
- Dalvanice Barbosa é presidenta da Escola de Samba Copacabana desde 2015. 
 
Série Bronze 
Luceli Silva Martins é presidenta da Escola de Samba Fidalgos e Aristocrátas. 
Aline Fabiane é a presidenta da Escola de Samba Filho da Candinha. 
Mestre: -Alexsandra Amaral, única mestre de bateria mulher do RS. 
 
Sambistas/Puxadoras: Maria Helena Montier iniciou sua trajetória na Tribo indígena Os 
Comanches e posteriormente passou pela Realeza e pela Imperadores do Samba em 1975, ano 
em que a escola foi campeã homenageando Jorge Amado. 
 
  

9  Disponível em <setor1rs.com.br/2013/06/perfil-maria-helena-montier.html> Acesso em: 15/02/2019 
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ANEXO B  -  Blocos feministas de mulheres no Brasil   10

 
 
São Paulo (SP): 
Bloco Pagu (2017), Bloco Afro Ilú Obá de Min (2005), Siga Bem Caminhoneira, Siriricando,              
Desculpa Qualquer Coisa, Bloco de Dona Yayá (2008), Glamour da Batucada (2012) 
Rio de Janeiro (RJ): 
Mulheres Rodadas (2014), Mulheres de Chico (2006), Mulheres da Vila, O Batuque das             
Meninas (2009), Bloco das Cacheadas (2012), Bloco Toco-xona (2008), Rebu - O Bloco,             
Bloco das Trepadeiras 
Belo Horizonte (MG): 
Sagrada Profana, Bloco Bruta Flor, Baque de Mina (maracatu), Tapa de Mina 
Olinda (PE): 
Bloco das Conxitas (2006), Vaca Profana, Essa Fada, Ou Vai ou Racha (2013) 
Recife (PE): 
Nem com uma Flor, Bloco Feminista Amor Livre, Maracatu Baque de Mulher 
João Pessoa (PB): 
As Calungas 
Salvador (BA): 
Bloco Didá (1995), ‘Bloco A Mulherada (2001), Respeita as Mina 
Sobral (CE): 
Bato Siririca 
Manaus (AM): 
Bloco Maria Vai com as Outras 
Belém (PA): 
Rebuceteio, Auroras 
Porto Alegre (RS): 
As Batucas (2015), Não Mexe Comigo que Eu Não Ando Só (2016), Cadência Feminina              
(2017) 
Curitiba (PR): 
Siribloco 
Florianópolis: 
Cores de Aidê, Bloco Não Me Kahlo 
Macapá (AP): 
Filhas da Luta 
Brasília (DF): 
Bloco das Perseguidas, Vai com as Profanas 
Goiânia (GO): 
Bloco Pererecas Do Cerrado 

10  Disponível em 
< hypeness.com.br/2019/02/mulheres-lideram-36-blocos-de-carnaval-empoderados-por-todo-o-brasil > Acesso 
em: 20/03/2019. 

https://www.hypeness.com.br/2019/02/mulheres-lideram-36-blocos-de-carnaval-empoderados-por-todo-o-brasil/

