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Resumo: A invasão dos carnavais “fora de época” espelhados no modelo baiano 

de fazer carnaval tomaram um quinhão expressivo do Carnaval. Assim, as pequenas 

escolas de samba e os blocos de rua perderam seus espaços dentro da maior festa 

popular do Brasil, com eles também, o samba. Mas, há os que ainda resistem de forma 

brava para que o carnaval tradicional pessoense, de blocos de rua, clubes de orquestra, 

tribos indígenas e escolas de samba, não feneça. Tratamos neste artigo mais 

proximamente da realidade da  escola de samba Malandros do Morro (João Pessoa), 

uma das sobreviventes do carnaval-tradição pessoense e de como a política cultural 

neoliberal engendra a situação desta e de tantas outras agremiações do Carnaval por 

todo país.  

 

Palavras-chave: carnaval-tradição, escola de samba, micaretas, política cultural, 

cidadania cultural. 

 

Inicialmente, faremos algumas narrativas de situações pontuais, com destaque 

para o carnaval-tradição3 de João Pessoa, todavia, enfocando uma de suas participantes, 

                                                        
1   Universidade Federal da Paraíba (docente) e Universidade Federal da Bahia (doutoranda). Bolsista do 

CNPq. E-mail: hautanaka@ig.com.br  . 
2    Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa. E-mail: tiago_sorrentino@hotmail.com . 
3  A Liga de Agremiações do Carnaval–Tradição (LACAT) de João Pessoa (PB) surgiu, em 29/09/98, 

procurando seguir a determinação do art. 2o, §1o de seu estatuto e  rege: “A LACAT desenvolverá 
programas e projetos na área de formação, capacitação e reciclagem, objetivando a qualificação em 
geral dos seus associados”. Oficialmente, fazem parte da LACAT os clubes de orquestra: 
Bandeirantes da Torre (Torre); Dona Emília (Rangel); Piratas de Jaguaribe (Jaguaribe); Vinte e Cinco 
Bichos (Jaguaribe) e Zé Pereira (Jaguaribe); tribos indígenas: Africanos (Jardim Samaritano/ Cristo), 
Asa Branca (Cristo), Papo-amarelo (Grotão), Pele-vermelha (Cristo); Tupi-guarani (Mandacaru), 
Ubirajaras (Rangel) e Xavantes (Comunidade Bola na Rede/ Bairro dos Novais); escolas de samba: 
Acadêmicos de Cruz das Armas (Cruz das Armas), Catedráticos do Ritmo (Roger); Independentes de 
Mandacaru (Mandacaru); Império de Moçambique (Jaguaribe), Malandros do Morro (Torre), 
Mocidade Cabedelense (Cabedelo – PB), Resplendor (Bairro de São José e Mandacaru), Ritmo de 
Mangueira (Bayeux – PB), Ritmo de Salgueiro (Cabedelo – PB), Ritmistas de João Pessoa (Cruz das 



a Associação Recreativa Malandros do Morro (ARESMM)4. Em um segundo momento, 

analisaremos de que modo a política cultural neoliberal engendra um plano que põe 

algumas de nossas manifestações culturais em situação de risco.  

  

Narrativas e Representações Culturais do Carnaval-Tradição  

Nas últimas décadas, a festa popular do Carnaval5 passou a sofrer fortes 

mudanças na sua estrutura organizacional, orgânica e culturalmente. Influenciado, 

principalmente, pelo estilo do carnaval da cidade de Salvador (BA), o Carnaval “mudou 

de cara”. Para animar a festa, o que antes era só um trio elétrico [que começa com a 

“Fobica” de Dodô e Osmar, prenúncios do atual trio-elétrico], agora, passaria a ser 

seguido por uma multidão envolta por um cordão de isolamento e que, mais tarde, 

tornou-se o modelo dos conhecidos carnavais fora de época - as micaretas - a exemplo 

da Micarande (em Campina Grande-PB), da Micareia (Areia-PB), da Micaroa (João 

Pessoa-PB), do Carnatal (em Natal – RN), do Fortal (Fortaleza – CE), do Carnabelô 

(Belo Horizonte – MG), só para citar algumas, dentre inúmeras outras espalhadas pelo 

Brasil.  

Por outro lado, “sobrevive” o carnaval-tradição, assim denominado por aqueles 

que o fazem, por exemplo, em João Pessoa, e do qual faz parte, também, o carnaval de 

clubes, baseado na classificação de Queiroz (apud GAUDIN, 1997, p.127), segundo o 

grupo social que organizava a festa, pode-se concluir que seria originário do “Carnaval 

Veneziano, Burguês ou Grande” de antigamente, e que hoje, pouco se comenta, além de 

não haver nenhuma repercussão entre os jovens. O Carnaval-Tradição, então, seria na 

acepção da autora o Carnaval Popular, neste caso, festejado “entre classes baixas da 

população e cuja melhor expressão são os ranchos6, blocos7 e escolas de samba”. 

                                                                                                                                                                   
Armas), Última Hora (Jaguaribe), Unidos do Baralho (Bayeux – PB) e Unidos de São Miguel (Cordão 
Encarnado). 

4  Sobre a ARESMM, v. pesquisa participante de mestrado, realizada no Programa de Pós-Graduação em 
Educação Popular da Universidade Federal da Paraíba (TANAKA, 2003). 

5  Cuja origem do termo vem do latim carnem levare (abster-se da carne), por ser o começo do jejum da 
Quaresma.  

6   Segundo Augras (1993, p. 91), de acordo com a publicação da RIOTUR , Memória do carnaval (1991),  
ao longo da história distinguem-se vários tipos de grupos carnavalescos, dentre eles: “os ranchos, que 
desfilam sob forma de cortejos. O desfile dos ranchos incluía: abre-alas, comissão de frente, 
figurantes, alegorias, mestre de manobra, mestre-sala e porta-estandarte, primeiro mestre de canto, 
coro feminino, segundo baliza e porta-estandarte, segundo mestre de cano, corpo coral masculino e 
orquestra (p. 169-170). Vê-se que a organização dos desfiles de ranchos foi transposta para as escolas 
de samba quase que integralmente. Os autores são unânimes ao ver nos ranchos uma recriação carioca 
dos ternos de reis nordestinos, trazidos pelas levas de baianos que, no fim do século XIX, haviam se 
fixado na zona portuária do Rio de Janeiro.   



A transformação, melhor dizendo, a eclosão destes carnavais “fora de época” 

refletiram sobremaneira, no desenvolvimento do carnaval tradicional pessoense e vêm 

abalando sua preparação, organização e desempenho, criando uma legião de grupos de 

resistência cultural. 

A realidade com a qual se deparam, por exemplo, os músicos, é a de que não 

existe espaço na mídia e nos eventos para o carnaval nos moldes tradicionais, que 

englobam samba-enredos8, do carnaval das escolas de samba. Os traços do Carnaval vão 

se modificando para atender às atuais necessidades do mercado capitalista, da política 

neoliberal, consequentemente do turismo. Pois, esse novo tipo de carnaval é o que atrai 

o turista, principalmente, jovem, gerando recursos para a cidade e ganhando prestígio 

junto aos empresários. 

Por esta lógica, diriam: Por que deixar de investir em um tipo de carnaval 

rentável, que certamente traz benefícios para o Estado, para se investir em um carnaval 

que não propicia estas mesmas benesses? O ciclo está formado. Porque não possui 

recursos, o carnaval-tradição não cresce, não tem luxo, não tem patrocinadores fortes, 

por sua vez, cada escola recebe uma quantia irrisória do Governo, algumas vezes 

proveniente de projetos de incentivo à cultura, para montar sua festa, seu desfile. E 

porque não é luxuoso, não atrai o público.  

Destarte, o carnaval-tradição da escola de samba, dos pequenos blocos, a cada 

ano, vem perdendo força e terreno e o que se percebe é que, em contrapartida, as 

micaretas recebem mais dinheiro, além de serem pagos altos cachês aos artistas, 

principalmente, de fora do Estado. Enfim, uma grande festa que atrai, a cada ano, mais 

expectadores e participantes.   

A partir dessa narrativa não é difícil entender porque o carnaval tradicional 

pessoense vem, então, “a duras penas”, sobrevivendo.  

Esta situação, entretanto, não se restringe ao nosso Estado. Vejamos uma 

reportagem do Jornal do Brasil (2002) sobre um dos mais antigos e tradicionais blocos 

de Olinda: 

                                                                                                                                                                   
7   Blocos significa “conjuntos mais simples [que os cordões], não dramatizados, sem fantasias 

elaboradas, sem alegorias, que com o desaparecimento dos cordões, foram-se multiplicando” 
(AUGRAS, 1993, p. 91)     

8 A denominação ‘samba-enredo’, no entanto só apareceria na década de 50, de acordo com José Ramos 
Tinhorão, que julga poder atribuir a crescente importância desse quesito à progressiva estruturação das 
escolas no sentido de encenar dramaticamente os seus enredos, sob a forma de uma ópera-balé-
ambulante (apud AUGRAS, 1993). 

 



Falta de verba impede desfile da Pitombeira em Olinda:  

A Troça Carnavalesca Mista Pitombeira dos Quatro Cantos, uma 

das agremiações mais tradicionais de Olinda, não sairá às ruas 

neste carnaval devido à falta de verbas. Para viabilizar o desfile, 

tradicionalmente realizado na segunda e terça-feira, seriam 

necessários cerca de R$36 mil. Os recursos destinados à 

Pitombeira pela prefeitura de Olinda, no entanto, somam apenas 

R$ 4 mil. 

Desde sua fundação, em 1947, a Pitombeira deixou de desfilar 
apenas nos carnavais de 1955 e 1956. A decisão de não ir às 
ruas em 2002 foi tomada na última quinta-feira pela direção da 
agremiação.9  

 
Ao longo das últimas décadas, em João Pessoas, além da total extinção de 

algumas escolas de samba, pode-se dizer que as escolas de maior poder de 

competitividade, praticamente, revezam-se nos primeiros lugares. Muitas vezes, entre as 

duas mais competitivas ocorre que, quando uma delas sai, a outra não sai, normalmente, 

por falta de recursos.  

Investigando sobre os últimos anos da escola de samba “Malandros do Morro”, 

aqui em João Pessoa, percebe-se que ela foi uma das poucas que deixou de sair, em 

algum ano, desde a sua fundação. Em 1999, por exemplo, a escola não saiu por 

divergência com a Prefeitura Municipal da cidade, assinando um documento onde ela e 

outras escolas desistiam de participar do Carnaval daquele ano10.  

Apesar da influência das políticas que veem favorecendo e consolidando as 

micaretas, as escolas de samba da capital, ainda mantêm um tipo de estratégia 

organizacional e gerencial comunitária que é a forma mais comum na maiorias das 

agremiações carnavalescas das capitais do país. 

O que impulsiona este carnaval-tradição não é o turismo, nem o recebimento 

de somas vultosas. As escolas de samba, por exemplo, têm como ponto primordial 

participar da competição, do desfile durante o Carnaval, procurando tirar as notas 
                                                        
9  Falta de verba impede desfile da Pitombeira em Olinda. Carnaval 2002. Jornal do Brasil. Disponível 

em: <http://www.portal.terra.com.br/carnaval 2002..>. Acesso em: 21 abr. 2002. 
10 Redigida pela comissão gestora como “Carta aberta à comunidade carnavalesca – Porque não fizemos 

carnaval prá você!”, em 08/02/1999. 



máximas em cada item exigido, segundo a regulamentação (alegoria, fantasia, bateria, 

samba-enredo, mestre-sala, porta-bandeira etc.). O que, de fato, impulsiona este 

carnaval é a emoção de desfilar na passarela e ganhar o título de campeã. E é desta força 

que se nutre o carnaval-tradição, em mostrar o ser lado cultural. 

Fora desse período de glamour, assim considerados pelos participantes da 

escola, ou seja, fora do período carnavalesco, diferentemente do que ocorre nas grandes 

escolas cariocas e paulistas, a Malandros do Morro, por exemplo, sobrevive de 

apresentações esporádicas. Apesar de investir muito tempo na tentativa de implantar 

projetos de cunho social, bem como de abrir espaços de anteparo cultural, oficinas de 

arte, de samba, com intuito profissionalizante. Apenas este ano a escola conseguiu 

implantar uma oficina de samba, para crianças e adolescentes, ensinando-os a execução 

de instrumentos musicais, inserindo-as no mundo do samba. Segundo um de seus 

gestores, existe um preconceito muito grande em relação à escola, que faz com que as 

pessoas não apostem, nem deem voto de confiança para instituições dessa natureza. 

Enquanto os projetos sociais não chegam, a escola permanece, desde 1996, 

trabalhando com um grupo de ritmistas composto pelos melhores integrantes da bateria 

da escola, formando, portanto, um grupo autônomo, que toca em diversos eventos, 

garantindo um cachê que revertido para o grupo, propicia a compra e manutenção de 

instrumentos e a compra de fardamento para o grupo. Este grupo compõe a bateria-show 

da escola, o que não é uma exclusividade dessa escola, existindo, também, em outras 

grandes escolas de samba.  

Este grupo retrata bem a dificuldade dos ritmistas (músicos de bateria) em 

manter um repertório mais tradicional que na opinião deles seria o samba-de-raiz, o 

samba-canção, o samba-tradicional, o samba-enredo, o samba “fundo de quintal”11; uma 

vez que, o repertório exigido pelo público contratante se reduz basicamente à chamada 

suingueira (“swingueira”), segundo alguns ritmistas significa tocar músicas dos grupos 

como: Harmonia do Samba, É o Tchan, Chiclete com Banana. Tocar ‘samba’ representa 

tocar “música de velho”. Segundo, alguns músicos que vivem neste meio, os 

empresários não “querem” este tipo de música. Além do mais a “suingueira” representa 

a música própria para um público jovem que investe em outros tipos de diversão. Seria 

própria, portanto, segundo Gaudin (1997, p. 127), da:  

                                                        
11  Inúmeras são as variantes do samba, em diferentes Regiões, dentre elas os sambas na Bahia. O samba-

de-roda, do Recôncavo Baiano, por exemplo, tornou-se Patrimônio Imaterial da Humanidade, em 
novembro de 2005. v. Sobre o samba e, mais especificamente, o “Samba-de-roda do Sembagota” 
(DÖRING, 2002). 



(...) vertente sociocultural do ‘novo Nordeste’ que está sendo, 
redescoberto tanto pelo turismo quanto pelas indústrias. À tradicional 
identidade estigmatizada, as micaretas oferecem uma alternativa 
bastante atraente para a garotada nordestina: uma nova identidade 
cultural, inspirada no atual modelo carnavalesco”. 
 

Esta nova preferência musical vai aos pouco representando o fenecimento do 

samba tradicional, dentre os jovens, e o desinteresse pelo próprio Carnaval-Tradição 

como um todo. Nas grandes cidades como Rio de Janeiro e Salvador, o carnaval 

promovido pelas suas escolas de samba já está nitidamente modelado pelo mercado 

capitalista e de uma política neoliberal, sobre a qual falaremos na segunda parte deste 

artigo.  

O modelo baiano de brincar carnaval, do qual se originaram os carnavais fora 

de época, ocorre exclusivamente e mais frequentemente nas cidades pequenas e médias, 

principalmente, no Nordeste do país. De outro lado, o modelo carioca está mais presente 

nas capitais mais desenvolvidas e grandes metrópoles do país, onde a circulação de 

recursos é muito maior, já que o Carnaval virou um espetáculo, “coisa para ‘gringo’ 

ver”. Atualmente, fazem parte desse grande circuito carnavalesco brasileiro, as cidades 

do Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Porto Seguro, Salvador, Recife, Olinda, 

Ouro Preto (pelo menos, essas são as mais divulgadas pela www12, via internet). 

Das cidades nordestinas, entretanto, podemos dar um destaque para Recife e 

Olinda que devido a uma política cultural, encabeçada por seu Secretário de Cultura, 

Ariano Suassuna, foi reavaliado, modificado, possibilitando, destarte, a implementação 

de um carnaval multicultural, em que são contemplados todos os tipos de manifestações 

populares e culturais possíveis, dentre eles: grupos de caboclinhos, orquestras de frevo 

(passistas e músicos), nações de maracatus, simultaneamente grupos de rock, de forró, 

de hip-hop, disc-jockeys (DJs), disseminados por toda a cidade do Recife, em pontos 

culturais específicos. Verdadeiramente, uma vitrine das manifestações culturais do 

estado de Pernambuco cuja lista é extensa, mas que serve para que outros cenários 

multiculturais espalhados por este imenso país o tome como exemplo. 

É o que ocorreu com o Rio de Janeiro que é referência para muitas escolas de 

samba de menor porte, espalhadas pelo Brasil, que importa e exporta seu carnaval. Para 

os conhecedores mais aprofundados, sambistas e mestres de bateria, a Escola Estação 

Primeira de Mangueira, por exemplo, tem um estilo [ritmo] de bateria diferente da 

Imperatriz Leopoldinense. É assim que as escolas vão se perfilando, construindo sua 

                                                        
12  www – wide world web. 



identidade, mostrando seus estilos e muitas outras escolas vão espelhando-se no modelo 

carioca de fazer carnaval. 

No Nordeste do país, na maioria de suas capitais vem crescendo, nos últimos 

anos, este outro tipo de carnaval, dada à imagem que se conseguiu passar, que alia a 

visão de uma música jovem, moderna, divertida, cheia de balanços e requebros a um 

Carnaval de gente bonita, com trios, e agora, com cordões de isolamento que facilitam a 

segurança do público brincante, além da divulgação de uma propaganda favorável à 

Região, de belas praias, de verdadeiro paraíso tropical que passadas pela mídia, fizeram 

o Carnaval nordestino (Recife, Fortaleza e Salvador) ganhar notoriedade, arrecadando 

recursos para os Estados patrocinadores, ocasionando a expansão do turismo e, 

consequentemente, da indústria fonográfica com o estilo axé-music. 

Na análise do sociólogo Gaudin (p.129, 1997), o modelo baiano vem do início 

dos anos 90, em que houve uma onda nacional e internacional de interesse pela cultura 

baiana. De Paul Simon que gravou com o grupo Olodum, bem como do tombamento 

pela UNESCO do bairro do Pelourinho como Patrimônio da Humanidade até Daniela 

Mercury, da difusão da World Music até as bandas locais que tocavam axé-music, o 

carnaval de Salvador beneficiou-se do movimento de moda pela cultura afrobaiana, o 

resto foi uma consequência para aumentar o sucesso crescente da música e do carnaval 

baiano, fazendo com que ele chegasse até a rivalizar com o carnaval carioca.  

Outro ponto a ser analisado é a existência de duas festas dentro de uma. Neste 

tipo de carnaval existe, portanto: a) uma, aberta ao público, gratuita, em que brincam as 

“pipocas”;  b) outra, restrita a um público pagante, com vestimentas padronizadas e 

regras de participação. E ao mesmo, tempo, falamos da existência de duas festas no 

período do Carnaval, o carnaval tradição, dos blocos carnavalescos e desfiles das 

escolas de samba, também, aberta ao público, gratuita, com samba-enredo e sambas 

tradicionais e outra, dos carnavais dominados pelos trios elétricos e bandas de axé-

music. 

Esta última festa vem, portanto, melhor se organizando e, considerando a 

estratégia do mercado, é a que mais cresce nos últimos anos. Segundo Canclini (1983, 

p.11), a estratégia mercadológica do sistema capitalista, “é enxergar os produtos do 

povo, mas não as pessoas que os produzem, valorizá-los apenas pelo lucro que geram”.  

Este novo estilo emergente nas últimas décadas retrata uma nova face nos 

padrões culturais da nossa época, tomando-se por base a cultura, como disse Canclini 

(1983, p.30), como um processo social de produção, o que significa opor às concepções 



que a entendem como um ato espiritual (expressão, criação) ou como uma manifestação 

alheia, exterior e posterior às relações de produção. Como ocorre em qualquer fato 

cultural, as micaretas, por exemplo, também, possuem um nível socioeconômico 

implícito.  

Analisando os atores sociais de uma micareta pode-se perceber a presença 

contrastante das categorias sociais. Uma, formada por uma elite socioeconômica que 

representa simbolicamente a classe A e B, dentro da sociedade brasileira, e uma outra 

parcela correspondente aos funcionários (cordão humano de seguranças que rodeiam o 

grupo folião e o grupo e apoio que coordena a festa), representando a classe C e D. Nas 

palavras de Gaudin (1997, p. 132), a festa é a  “conjugação de duas ordens que acaba 

dando um aspecto caricatural: à estrutura comercial acentua os traços da estrutura social 

sobrepondo uma lógica mercantil excludente a uma estrutura social, altamente 

desigualitária”. O perfil desta festa seria, na opinião de Gaudin (1983, p. 132):   

 

Paradoxalmente, uma festa pública e privada; desigualitária e elitista na sua 
organização, ela é, ao mesmo tempo, aberta e comunitária em sua realização. 
De fato, numa situação de auto-promoção e de campanha de sedução de uma 
clientela potencial, os organizadores oferecem, gratuitamente e a todos, a 
possibilidade de gozar do espetáculo e de participar da festa, mesmo que 
sendo somente numa parte do desfile e como foliões de segunda categoria. 

 

Neste sentido, há um delineamento de um verdadeiro quadro de exclusão social 

e ao que parece, não causa nenhuma revolta. O que há é uma conformação entre os que 

trabalham e os que pagam para se divertir. Entretanto, o final é inusitado, aparece a 

multidão de ‘pipocas’, e para completar a festa, este grupo revigora as energias dos 

foliões dos blocos, quando, então, no auge da festa, os dois grupos de foliões se animam 

mutuamente, formando um só grupo. Segundo Gaudin (1997, p. 133) é esta situação de 

“festa total” em que as identidades de classes tendem a desaparecer que faz com que o 

Fortal [por exemplo, poderíamos dizer Micaroa, Carnatal etc.] passe do nível de mero 

evento comercial ao de evento cultural propriamente dito. 

A festa torna-se, então, popular, na medida em que atrai pessoas de todos os 

seguimentos da população, tanta da alta, como da baixa ou média classe.  

Enquanto isso, a festa carnavalesca das escolas de samba resume-se a uma 

festa predominantemente da classe C e D, sobrevivendo e resistindo, conformando-se, 

mas, ao mesmo tempo, lutando para que o carnaval-tradição não desapareça. Menos de 

uma semana depois do carnaval de 2008, a comissão gestora da escola de samba da 



Malandros do Morro, já está trabalhando no enredo do próximo Carnaval. Com tema, 

enredo, samba e, vislumbrando as alas e as cores que comporão e alegrarão a escola. 

Aos poucos, tomar-se-á forma o Carnaval de 2009, primeiramente, na mente de seus 

idealizadores. E assim, o carnaval-tradição vai resistindo.  

Abaixo, analisaremos um pouco sobre como o contexto cultural que está 

permeado pela tradição da cultura oficial e de uma política neoliberal. Deste modo, 

entenderemos como se processa a lógica do mercado e de uma política cultural diante de 

todos os fatores acima explicitados e das narrativas em questão, visto que, na realidade, 

“economia e cultura caminham imbricadas uma na outra” (CANCLINI, 1983, p.31).  

 

 

 

Da Tradição da Cultura Oficial  

A Constituição Federal de 1988 versa em seu art. 215, caput: “O Estado 

garantirá a todos o pleno exercício de direitos culturais e acesso às fontes de cultura 

nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”. 

Historicamente, no Brasil, os órgãos públicos de Cultura têm desenvolvido 

políticas culturais que contrariam a idéia de plenitude da cidadania cultural explicitada 

na Constituição. Concepções e ações políticas que deflagram um ciclo permanente de 

exclusões e alimentam interesses do Estado e de grupos dominantes da sociedade 

brasileira. A política do Estado como vetor de produção cultural, ora com o imperativo 

da cultura oficial e mais recentemente com o arcabouço neoliberal, vem desvirtuando e 

coibindo o exercício do fazer cultural ao qual todo cidadão tem direito.  Tentemos então 

dissecar criticamente essas engenharias políticas e suas implicações contrárias à 

democracia cultural. A cultura oficial e a política cultural neoliberal. 

Abstendo-nos, entretanto, de imergir nas diversas concepções conceituais de 

cidadania que vêm se ramificando desde a antiguidade clássica greco-romana, partimos 

do senso comum de que cidadão é aquele que tem vida política, ou seja, têm direitos e 

responsabilidades na sua relação com a comunidade e, sobretudo, direito a participar das 

decisões que possibilitem melhores condições de vida ao indivíduo e à coletividade. 

Como ilustramos, o direito à cultura e à criação cultural são aspectos da cidadania 

assegurados pela Constituição. Porém, o manuseio instrumental político do Estado, 

sobre o prisma da “cultura oficial” (CHAUI, 2006), sufocou ao longo do tempo a 



liberdade do fazer cultural no Brasil e ofuscou deliberadamente a pluralidade de 

expressões culturais de nosso povo, com raras exceções.  

A marca do Estado como produtor de cultura, portanto, o protagonista das ações 

culturais se configurou como ferramenta de difusão ideológica, padronização do 

comportamento e das manifestações culturais da população. Sendo assim, solidificando 

um estigma de cultura oficial a ser seguido por todos, como afirmação de uma falsa 

identidade nacional que marginaliza deveras a perpetuação e criação cultural que 

emanam das camadas populares. O uso dos veículos de comunicação de massa a serviço 

do poder estatal estabelece estereótipos e abstrações no inconsciente coletivo, que 

desencadeiam uma atmosfera condicionante ao aprisionamento cultural dos cidadãos. 

Engessa a organicidade da criação artística e intelectual para impossibilitar o 

aparecimento do novo e/ou a visibilidade de símbolos e valores arraigados à produção 

cultural, que por seu conteúdo crítico-político contrapõe-se aos interesses de dominação 

ideológica do Estado.  

Sobre aspectos da cultura oficial que se consolidou na ditadura do Brasil, Chauí 

(2006, p. 67, grifo nosso) analisa:  

A ditadura dos anos 1960/1970, apanha a cultura como instrumento 
justificador do regime político, pela distribuição dos recursos e pela 
encomenda dos trabalhos. Conteúdos como o verdeamarelismo, a 
identidade nacional, o “Brasil Grande”, o carnaval e o futebol, feliz 
sensualidade e democracia tropicais. Glorificação do Estado, da 
autoridade e do monumental (ainda que o monumento seja de papel 
crepom) são marcas dessa tradição autoritária.  
 

O papel do Estado não é o de produzir cultura, nem tão pouco doutriná-la, a 

cultura deve ser produzida por cada membro do corpo social. O Estado deve sim, 

assegurar os direitos à produção e à fruição cultural. Além de estimular e fomentar a 

inquietude criativa de múltiplas expressões culturais que representam as diversas faces 

da sociedade brasileira, possibilitando o movimento criador, a livre relação e 

comunicação do indivíduo no seu espaço, e a subjetividade de seu traço cultural. 

 

Da Política Cultural Neoliberal 

Nas últimas décadas, desenvolveu-se no Brasil, um processo de desvinculação 

do Estado às atribuições políticas culturais. Como corolário da lógica universal 

capitalista esse papel foi personificado com a anuência do Estado (portanto, de posições 

neoliberais), pela indumentária da indústria cultural. A iniciativa privada assume a 

posição de principal fornecedor cultural, na maioria das vezes, imbuídos exclusivamente 



de interesses financeiros que também favorecem o Estado enquanto cônjuge de um 

matrimônio comercial. A indústria enxerga o cidadão como um mero consumidor, e sua 

produção começa a caracterizar-se por aquilo que é descartável, operacionalizando a 

matemática do consumismo, que se opera pela permanente substituição de um produto 

que não mais serve, por outro que atende aos padrões mercadológicos. Dessa forma se 

desenha uma grande cadeia de lucro que coloca o “objeto cultural”, seja ele material, 

imaterial, artístico ou intelectual na condição de qualquer outro produto de comércio. 

Trata-se de um complexo esquema de manipulação do que deveria ser público, 

tornando-o privado, por conseguinte, restringindo o acesso aos bens culturais aqueles 

que podem pagar por eles, desmoronando sistematicamente a cidadania cultural.  

Como qualquer outra engenharia capitalista, a política cultural neoliberal 

desemboca em privilégios e exclusões. Na perspectiva neoliberal permanece no 

mercado, ou seja, sendo financiado pela indústria cultural, as expressões cuja 

materialidade converte-se em lucro. Independe então seu valor histórico, artístico ou 

intelectual. Independe também se é expressão erudita ou popular. O que interessa é o 

reducionismo do “objeto cultural” a condição de entretenimento para o povo, 

enriquecimento da indústria e, por conseguinte, profusão de valores tributários para o 

Estado. Entreter a sociedade para que se dispersem do valor crítico e político das 

expressões culturais que possuem potencial simbólico e pedagógico, e que possa 

provocar no corpo social elementos de conscientização política, de cidadania cultural e 

outros campos do exercício da cidadania, é também uma finalidade do plano político 

neoliberal. 

Sendo assim, cada vez mais se desprestigia o histórico, o autêntico, o 

socioeducativo, o inovador com potencial transformador. E se mantêm a prerrogativa do 

mercado, enriquecendo com o novo que é pobre de espírito, empobrecendo e 

caricaturizando riquezas culturais que representam o espírito da criatividade e da 

pluralidade cultural. Determinando paradigmas mercadológicos que, estancam o sangue 

criador que corre nas veias de cada cidadão brasileiro e o valor histórico do que é 

próprio e autêntico.  

Assim, com esta análise, concluímos quão as manifestações culturais e dentre 

elas, nossa manifestação-mor, o Carnaval, tem sofrido mudanças que passa por uma 

série de descaracterizações para a concretização de outro modelo que corresponda aos 

anseios neoliberais e as metas da indústria cultural.    
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