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A Subversão pelo Riso: Estudos Sobre o Carnaval
Carioca da Belle Epoque ao Tempo de Vargas
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veículo para a integração dos populares ao
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nacionalidade. Ao mesmo tempo, tomaria

manifestação - Festa da Penha - de início

vulto o esforço de líderes populares para

preponderantemente portuguesa, a marca

firmar sua participação no sistema vigente,

da cultura negra. Deste modo, os populares

garantindo, assim, a presença reconhecida

garantiram não só a sobrevivência mas a

de suas manifestações nas ruas da cidade.

difusão de suas manifestações culturais,
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fundamentais, segundo a autora, para o

popular é o que se fixou nas escolas, tornado-

acordo que possibilitou seu reconhecimento

se o samba sua música característica, isto é,

posterior como símbolo da identidade

símbolo da sociedade brasileira.
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projeto

de
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da

Também, aqui, Soihet sugere que, neste

Dos capítulos centrais formigam relatos

período, caracterizado pela consolidação

deliciosos, convidando o leitor a viajar no

do capitalismo, marcado por um regime

tempo que tem início no alvorecer da

repressivo, a resistência se fez sentir pelos

República, com a festa popular, nomeada

populares, num processo de luta contínua,
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com perdas e ganhos, ao tentar inibir as

manifestos ", não o concebem com " um

pretensões do Estado de impor uma ação

instrumento

homogeneizada e disciplinadora. Também

modificadora, no sentido de uma mudança

revela a resistência das mulheres à camisa-

social e de um progresso possível na

de-força que se lhes pretendiam impor para

sociedade em seu conjunto ".

de

ação

eventualmente

inibir a expressão de seus desejos, em sua

Recusando abordagens simplistas,

variada significação, ao se utilizarem

Soihet nos convida a pensar as práticas

igualmente da festa de Carnaval para entrar

culturais, ou seja, a nos pensar. Convite, no

no reino do prazer.

caso desse livro, irrecusável.

perspectivas dos grupos no poder com
relação a cultura popular, o Carnaval
tornou-se atração turística, sendo criados
departamentos de turismo.
Esgrimindo com a socióloga, Maria
Isaura Pereira de Queiroz, e o antropólogo,
Roberto Da Matta, a autora não se furta às
merecidas estocadas nos comentários
conflitantes com sua pesquisa. Rompe com
a narrativa tradicional e constrói seu trabalho
com abundante informações pertencentes
ao campo da memória.
Notável é o domínio de fontes
integradas a uma visão articulada do
processo histórico, e de um conjunto de
princípios e métodos que, em tudo,
enquadram-se como método indiciário;
fundado num "rigor flexível", nele, as regras
não se prestam exclusivamente a ser
formalizadas e ditas.
O que é absolutamente pioneiro nessa
obra é a desmontagem realizada por Soihet
da idéia, primeira, de que aqueles que
identificam o lazer popular como uma
válvula de escape, ou seja, " que o povo se
divirta livremente, que ao menos por
algumas horas esqueça as agruras da vida
e a opressão dos potentados ", possuem uma
perspectiva simplista, que implica a
ocultação dos significados sociais de diversos
grupos sociais. A outra, é a de que aqueles
que percebem o Carnaval como " um
recurso utilizado pelo poder para manipular
e reforçar a ordem vigente, capitalizando
em proveito próprio os excessos nele
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