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Nesta Edição

Inspiração para o ano que se
inicia,  bem-vindo 2023! Aqui
contamos os cic los entre os
carnavais.  Uma data múlt ip la,
que pode ser festa ou
resistência,  produção de
sent idos alternat ivos ou
sonhos,  escape ou ret i ro,
reversão ou reforço. O
Carnaval  é uma força hol íst ica,
com vár ias vertentes de
conhecimento e que
geralmente acontece,  um
pouco de tudo ao mesmo
tempo.
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UMA
DECLARAÇÃO DE
REBELDIA E AMOR
Num mundo cada vez mais indiv idual ista,
o carnaval  assusta por que afronta a
decadência da v ida em grupo,  reaviva
laços contrár ios a di lu ição comunitár ia,
fortalece pertencimentos e sociabi l idades
e cr ia redes de proteção social  nas
frestas do desencanto.  

A festa é coisa de desocupados? Fale isso
para as t rabalhadoras e trabalhadores da
fol ia.

O Carnaval  é também para muita gente,
tratada como sobra de gente,  alternat iva
de sobrevivência mater ial ,  afet iva e
espir i tual .  O Brasi l  não inventou o
carnaval ,  é certo.  Mas o povo do Brasi l
v ivenciou de tal  forma o Carnaval  na
plural idade de suas manifestações,  que
ocorreu o inverso.  FOI O CARNAVAL QUE
INVENTOU UM PAÍS POSSÍVEL E
ORIGINAL ,  às margens do projeto de
horror ,  que histor icamente nos const i tu iu.

É perturbador para certo Brasi l ,
indiv idual ista,  excludente,  s isudo,  in imigo
das divers idades,  t rancafiado,  l idar com
uma festa colet iva,  inclus iva,  alegre,
diversa e rueira.  Tenso e intenso como
lâmina e f lor ,  o carnaval  assusta porque
nos coloca diante do assombro da Vida.
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Imagem de @rafaelapinah

Texto do mestre @luizantoniosimas

Imagem de @cidadecinza23
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“O carnaval  não é uma festa brasi le i ra,
tem or igem europeia.  Mas foi
ress ignif icada no Brasi l  com a
inf luência dos povos da diáspora
afr icana e dos povos or iginár ios” ,
expl ica Tadeu Kaçula,  sambista,
sociólogo e escr i tor .

Essa transformação fez com que o
carnaval ,  a lém de uma festa,  seja hoje
um espaço importante de divers idade
e de sociabi l idade pol í t ica e
econômica.

“É um dos poucos espaços
democrát icos que a gente consegue
ver a divers idade. É um espaço de
acolhimento e de sociabi l idade. É um
dos poucos momentos,  num país tão
tenso,  re lacionado a classe,  raça e
gênero que essas questões vão se
apaziguando e se torna um espaço de
acolhimento e que,  torna de fato,
nossa sociedade muito mais plural ,
mais acolhedora e igual i tár ia” ,  reforça
o sociólogo para a CNN Brasi l .
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Já dizia Beto Sem Braço:

foto de @fernandolcs

“NÃO É PÃO E
CIRCO. O QUE
ESPANTA
MISÉRIA É
FESTA”

Imagem de @salvadormeucarnaval

Leia toda a matéria em: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/carnaval-a-festa-da-diversidade/

https://www.instagram.com/fernandolcs/
https://www.instagram.com/bacaroborges.xilo/
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"NO CARNAVAL 
 VOCÊ CONHECE
AS PESSOAS, NÃO
AS CATEGORIAS"
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reprodução de @baianasystem

foto de @falcone_ateliefoto de @chicocaju

O carnaval  cr ia espaços de
luta,  res istência e
pertencimento.  Esse
movimento de divers idade e
inclusão no carnaval  brasi le i ro
pode ser v isto nas mais
diversas manifestações
carnavalescas pelo país ,  como
nos desf i les dos blocos de rua,
nas escolas de samba e nos
bai les.

No carnaval  você conhece as
pessoas,  não as categorias.
Humanizar cada pessoa e não
reduzi- la a sua sexual idade,
cor ou raça. Neste momento,
as barrei ras diminuem e o
sonho é que num próximo
contato,  quando você est iver
exposto às diferenças,  você se
lembre daquela pessoa legal
que conheceu no carnaval  e
que isso al imente a
tolerância.  Que ganhemos
al iados.  -  Nathal ia Takenobu,
produtora e DJ do bloco
Agrada Gregos para a CNN
Brasi l .

Leia toda a matéria em: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/carnaval-a-festa-da-diversidade/

https://www.instagram.com/janicemascarenhass/
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fala da @luizantoniosimas no instagram
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 reprodução de @caprichososdepilares

NÃO SE FAZ
FESTA PORQUE A
VIDA É BOA, MAS
PELA RAZÃO
INVERSA.

As escolas de samba, inclusive, têm a
sua origem na criação de espaços de
luta e resistência. Espaços de
sociabilidade da população preta,
criada no pós-abolição.

“Disso, surgiram os cordões, os primeiros
folguedos pelo país. Essas dimensões
sagradas de resistência negra e os
grupos carnavalescos foram criados
como espaço de preservação, de
resistência, de sociabilidade onde essas
famílias se encontravam e se
aquilombavam para manter a sua
cultura, história e origens”, conta
Kaçula.

“Era onde os nossos mais velhos – os
nossos ‘griôs’ usavam como importante
espaço político e através do samba
contavam a verdadeira história do
Brasil, a história negada”, complementa
o sociólogo.

Leia toda a matéria em: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/carnaval-a-festa-da-diversidade/

https://www.instagram.com/halwildson/
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E SE O CARNAVAL FOSSEE SE O CARNAVAL FOSSE
O NOSSO LIFESTYLE?O NOSSO LIFESTYLE?
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 foto de @ikibeads

O est i lo cr iat ivo do carnaval  apresenta 
 uma moda que não tem medo de ousar.  É,
em pr imeiro lugar ,  divert ido e ousado,
mistura estampas,  cores,  formas,  texturas
e muitas referências sem pensar duas
vezes.  

As pessoas que se jogam no carnaval
investem em combinações inusitadas e
peças únicas.  

Porquê não pensar em como esse est i lo
que invade as ruas o mês inteiro de
carnaval ,  não pode ser adequado ao ano
todo como um est i lo própr io nosso?

 foto de @__nuska__

 foto de @gomesc_rafael

https://www.instagram.com/__nuska__/
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O S  E S T I L O S ,  L O O K S ,
T E N D Ê N C I A S  E  M O D A S  D E
C A R N A V A L  S Ã O  S E M P R E
D E M O C R Á T I C A S .
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reprodução @pendu.lo

reprodução de @tinoka.artesanato

Técnicas feitas a mão como crochê,
tr icô,  macramê, miçangas e contas
despontaram no carnaval .  Todas essas
técnicas manuais dão or igem a roupas
únicas,  cheias de histór ia e
personal idade, além de democrat izar a  
moda, sendo uma tendência que at inge
desde uma marca de luxo até a sua
viz inha que faz peças por encomenda
para ajudar na renda fami l iar .

reprodução @ikibeads
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Assim como França, Dinamarca,
Inglaterra e EUA cr iaram seus códigos
de moda reconhecidos por qualquer
fashionista,  os cr iat ivos,  est i l i s tas e
designers Brasi le i ros podem olhar para
o carnaval  como uma fonte de
inspiração abundante de s ignos,
roteiros e combinações que podem os
ajudar a cr iar  o ano inteiro esse est i lo
único e cr iat ivo que ressurge a cada
carnaval .   

Um est i lo de pessoas seguras,
autênt icas,  de muito bom humor e
or iginais ,  mostrando que o brasi le i ro
pode ser tão seguro de s i  que arr isca
combinações inusitadas e se saem tão
bem vivendo a moda que é impossível
não admirar.  -  Lucia Alves,  Diretora
Criat iva da Brasi l  MOOD .
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foto de @ohlograma

Imagine todo mundo criativo, sem pudor em brincar com a
moda, sem se apegar a gênero, botando o corpo no mundo,
sendo apenas lindo, brilhante e sem medo de ser feliz?

foto de @mequetrefismos foto de @blum.guilherme
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FESTA MÁXIMA DA TRANSGRESSÃO DE REGRAS E DA
SUPERAÇÃO DA NORMATIVIDADE, O ESPÍRITO DO
CARNAVAL É LIVRE E DIVERSO. NÃO À TOA, ENTRE
PLUMAS E PAETÊS, MUITAS PERSONALIDADES QUE
ROMPERAM COM OS PADRÕES HETEROSSEXUAIS E
CISNORMATIVOS ENCONTRARAM ESPAÇO NA FOLIA
PARA EXPRESSAR VARIADAS FORMAS DE EXISTIR, DE
VIVER, DE SE EXPRESSAR E DE AMAR.
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Desconstrução

Um dos maiores exemplos foi  E loina dos Leopardos.  A f igura de Rainha de
Bater ia só foi  possível  graças a ela.  Trans,  foi  a pr imeira pessoa a ocupar o
manto do carnaval  pela Bei ja-Flor ,  em 1976.  

F igura onipresente no cenár io art íst ico do Rio,  Madame Satã em 1938
imortal izou-se como f igura indispensável  na construção ident i tár ia da cidade
e, por conseguinte,  dos desf i les das escolas de samba. Em 2002, inspirou o
f i lme de Kar im Aïnouz,  protagonizado por Lázaro Ramos.

Leci  Brandão, forte f igura pol í t ica e cultural  do país ,  foi  uma das pr imeiras
personal idades a assumir  lésbica na década de 1980. No samba foi  a pr imeira
mulher a compôr para a Mangueira.

Fernando Pinto foi  carnavalesco do Império Serrano,  era l ivre no amor e
subvers ivo,  part ic ipou do grupo andrógino Dzi  Croquetes,  um marco
revolucionár io pela divers idade diante da ditadura.  Viveu o auge do
desbunde e da marginal idade daquela época como poucos.   
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Dzi Croquetes

Madame Satã Leci Brandão Eloina dos Leopardos

& Liberdade
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reprodução da @time

Jorge Lafond desf i lou em inúmeras
escolas do Rio e de São Paulo,  além de
ter s ido rainha de bater ia da Unidos de
Lucas em 2003. Em 1990,  na Bei ja-Flor ,
marcou época desf i lando pelado em
“Todo mundo nasceu nu” ,  de Joãosinho
Tr inta.  O ícone também já deu nome a
um prêmio aos melhores do carnaval
entregue pela Acadêmicos do Cubango.

E quem não sente saudade de nas
noites de terça-feira de Carnaval ,
ass ist i r  na TV Manchete o tradicional
Gala Gay,  bai le que encerrava as
comemorações carnavalescas?

Atualmente na TV somos confortados
com a voz radiante de Mi l ton Cunha,
que também já foi  cenógrafo
carnavalesco da Bei ja-Flor  e hoje
comenta os desf i les das escolas de
samba na globo.
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Joãozinho da Gomeia

Jorge Lafond Milton Cunha

Joãozinho da Gomeia foi  pai  de santo,  disseminador da cultura e dos r i tos do
Candomblé entre o cot idiano e as artes do Brasi l .  Nascido em Inhambupe, na
Bahia,  João se mudou para Salvador antes de consol idar seu terrei ro em
Duque de Caxias.  A l iderança gay f icou conhecida por atender famosos e
personal idades pol í t icas e também por ter  uma forte veia art íst ica e
performática,  t razendo todo o glamour e br i lho para as suas roupas de santo e
de carnaval .
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foto de @clovisbornay

UM
ESPETÁCULO
DE LUTA
POLÍTICA QUE
CULTIVA A
LIBERDADE. 



FOMO &FOMO &
JOMOJOMO  
DEDE
CARNAVALCARNAVAL
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reprodução @baianasystem

foto de @casa.sonno
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Vivemos no tempo do pertencimento.  O ser humano é colet ivo e
gregário.  Queremos pertencer.  Em tempos de redes sociais ,  o que era
inst int ivo passou a ser est imulado pelo mercado.

Em certas datas fest ivas,  em especial  o Carnaval ,  impõe-se uma certa
“ditadura da alegr ia” ,  que alardeia a ideia de que quem não faz
parte está por fora.  Tal  comportamento gerou o FOMO - s igla para
fear of miss ing out ,  em português algo como medo de estar perdendo.
“Quem não está no Carnaval  de Salvador está perdendo!” ,  “Quem não
está no Sambódromo está perdendo!” ,  “Quem não está curt indo o
bloco está perdendo!”.
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foto de @microcosmo.casa

Carnaval é uma das festas que mais provocam a ideia da
felicidade obrigatória. Vamos entender o prazer de se permitir
dizer “não” quando todos dizem “sim” e  o sentimento de medo
de não fazer parte do que todos os seus amigos estão fazendo.
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Em resposta ao FOMO ,  surgiu uma outra s igla:  o JOMO - joy of
miss ing out ,  ou “o prazer de perder” ,  uma at i tude l ibertadora de se
permit i r  não fazer parte do que todos estão fazendo.

O JOMO também passa a ser apl icado a outros segmentos da v ida e
suas “ imposições obr igatór ias” como não ass ist i r  ao BBB ou a sér ie
sensação do momento,  por exemplo.  Vivemos num mundo com
tamanha provocação de est ímulos que o dia ter ia que ter  o dobro de
horas para darmos conta de tudo que nos impacta. Aceitar essa ideia
é um pr imeiro grande passo para uma vida mais pacif icada.

O JOMO e o FOMO se apl icam também às dependências tecnológicas,
tão comuns nos dias de hoje.  Autor izar-se a se manter alheio às
not if icações do Instagram, às atual izações do Twitter ,  não checar
imediatamente novas mensagens do WhatsApp e todas essas
interferências rot ineiras que prejudicam a qual idade da nossa
concentração também é uma forma de autopreservação, já que
diversos estudos associam o uso excessivo de redes à ocorrências de
depressão e ansiedade.

E antes que aquele amigo mais animado se aventure a dizer –  sem ter
noção do que está falando – que você “só pode estar depr imido” por
não querer acordar às seis  da manhã para curt i r  o calor  do bloco de
Santa Teresa: mal sabe ele que respeitar os própr ios desejos,  os
tempos internos e r i tmos biológicos é um grande gesto de
autoconhecimento e,  em últ ima instância,  de amor própr io.  Fazer o
que se quer e não o que esperam da gente é a senha para a
matur idade.

rotina da manhã
foto de @padescontrol

  DO BLOQUINHO AO ATOÍSMODO BLOQUINHO AO ATOÍSMO

bloco com banho de espuma
reprodução @aboutcarnaval
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Harmoniza com

Jorge Amado faz um retrato cr í t ico da imagem
fest iva e contraditór ia do Brasi l ,  a part i r  do olhar
de um brasi le i ro que não se ident if ica com o
país.  Mest içagem e racismo, cultura popular e
atuação pol í t ica são alguns dos temas que
aparecem aqui  em estado embrionár io.
Brutal idade e celebração revelam-se,  neste
romance de juventude,  com uma l i teratura que se
empenhou em decifrar  o enigma brasi le i ro.

É carnaval ,  e F laviana v ive um dif íc i l  d i lema:
como se l ivrar  do boy da noite anter ior ,  que se
recusa a sair  de seu chuveiro? Curta escr i to e
dir igido por Sabrina Fidalgo lançado no ano de
2019,  com El isa Lucinda como Deus e Bruna
Linzmeyer como Diabo.

Lá no Spotify  da Brasi l  MOOD você
encontra essa seleção feita pelo fol ião
onipresente dos blocos de carnaval  do
Rio de Janeiro,  Alexandre Bárbara,  mais
conhecido como Bol inho. Passeando de
cláss icos como Cacique de Ramos a
atuais como Monobloco.

este zine

PLAYLIST- BLOQUINHO DO BOLINHO

CURTA METRAGEM - ALFAZEMA

LIVRO - O PAÍS DO CARNAVAL

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elisa_Lucinda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bruna_Linzmeyer
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diabo
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Harmoniza com
este zine

A histór ia de uma das pr incipais expressões
art íst icas do Carnaval  de Pernambuco também
foi  consol idada em herança. Com cerca de 100
anos produzindo La ursas,  a famí l ia de Jul ião das
Máscaras é reconhecida como a pr incipal
referência na arte das máscaras de papel  machê
e a responsável  pela propagação das cabeças
de urso pela fol ia.

@cidadecinza23

O fotógrafo João Pedro Rocha, cr iou em
2018 o projeto Cidade Cinza para
fotografar quem passa despercebido na
metrópole.  Ele dá v is ibi l idade aos
invis íveis  nas paisagens urbanas de São
Paulo,  por meio de sua fotograf ia de rua.

A Ohlograma é um atel ier  pequeno de
curadoria de i r reverências
carnavalescas para momentos de
suspensão da real idade.
Muitas de suas peças são únicas e
produzidas somente por encomenda.
Criam, produzem, customizam e
revendem o que gar impam pelo mundo. 

MARCA - OHLOGRAMA

FOTOGRAFIA - CIDADE CINZA

ARTE-  LA URSA

@ohlograma



A Brasil MOOD é uma organização sem fins lucrativos. Somos um dispositivo
do hoje, fazemos pesquisas que refletem o MOOD intelectual, sociológico e
cultural do Brasil atual apontando tendências e caminhos para criar um
futuro mais positivo no nosso país.

Este zine é resultado de uma investigação estruturada e elaborada
conciliando uma análise do MOOD atual do Brasil com a sedução visual de
inspirações que se conectem com a autoestima e a identidade brasileira.
Cada informação, recorte, fala ou imagem contém crédito do autor ou a
fonte de origem. Caso você tenha sido citado aqui e deseja ser retirado
imediatamente, por favor, nos avise em:

CONTATO@BRASILMOOD.COM
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Direção Criativa:
Lucia Alves de Carvalho

Curadoria:
Raquel Mota

Saiba mais em:
www.brasilmood.com



MOOD
OBSERVATÓRIO DE TENDÊNCIAS BRASILEIRAS


