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Eu sou a filha da Chiquita bacana

Nunca entro em cana porque sou família demais (...)

 (Música: A Filha da Chiquita Bacana; Caetano Veloso)

Cultura popular. Carnaval social. Profano. Sagrado. Espiritual. Carnal.  A Festa

da Chiquita é uma manifestação profana dentro de um dos maiores eventos religiosos, o

Círio de Nazaré. No presente trabalho, busca-se estabelecer relações entre essa festa

cultural/popular/religiosa e a concepção bakhtiniana de carnavalização.

O  que  acontece  quando  o  religioso  e  o  profano  se  encontram  em  uma

manifestação  cultural  e  religiosa?  O  que  acontece  quando  2  milhões  de  católicos

buscam a valorização da fé, dos valores e princípios “morais” enquanto filhos de Nossa

Senhora de Nazaré – santa venerada durante a festividade do Círio de Nazaré- e 40 mil

gays buscam ser os filhos da Chiquita Bacana em uma festa profana, realizada durante a

festividade  católica,  conhecida  como  A Festa  da  Chiquita  ou  Festa  das  Filhas  da

Chiquita organizada por e para “excluídos”, entre eles homossexuais e prostitutas. 

No  mês  de  outubro,  as  duas  grandes  procissões  no  Círio  de  Nazaré  são  a

transladação  (procissão  noturna,  no  sábado)  e  o  círio (procissão  pela  manhã,  no

domingo).   No  sábado  à  noite,  a  santa-  virgem de  Nazaré-  sai  do  colégio,  onde  é

guardada durante todo o ano, e vai para a catedral de Belém- a igreja da Sé. No dia

seguinte sai o círio em direção à basílica de Nazaré. A Festa da Chiquita ocorre no Bar

do Parque, no meio do trajeto da trasladação, em uma praça pública de Belém, A Praça

da República, mais precisamente nos arredores do Teatro da Paz e do Bar do Parque.  

Por  ser  um  espaço  aberto,  a  praça  se  torna  emblemática  e  propícia  para

manifestações e representações populares, em que não há distinções de classes. Torna-se
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o espaço onde o oprimido se sente à vontade para expurgar os sentimentos reprimidos

pela sociedade.

Essa manifestação teve início com um bloco de carnaval, na década de 70, com

influência dos movimentos gay people, gay power e o episódio histórico do Woodstock.

Época,  também,  de  manifestações  contra  as  instituições  cristalizadas,  como  a

organização familiar, o casamento e doutrinas religiosas. Nessa mesma época, surgiu a

música  A  filha  da  chiquita  bacana,  de  Caetano  Veloso.  Daí:  Festa  da  Chiquita-

repugnada várias vezes por autoridades da cidade e da igreja. 

Durante a festividade católica, há dois eventos de cunho profano: Auto do Círio

e a Festa da Chiquita, sendo esta a mais representativa. Ao longo dos anos, esse evento

festivo  popular  ganhou  proporções  e  formas  carnavalizantes  apropriando-se  de  um

mundo alegre e invertido. 

Tais  formas  carnavalescas  significavam  um  subterfúgio  temporário  dos
padrões da vida oficial, uma vez que esses festejos se consolidavam por suas
próprias  leis,  em  que  o  lema  era  a  vivência  da  liberdade  pelos  sujeitos,
independente de suas classes sociais. E assim, o carnaval não era somente
“uma forma artística de espetáculo teatral, mas uma forma concreta (embora
provisória) da própria vida, que não era simplesmente representada no palco,
antes, pelo contrário, vivida enquanto ele durava” (BAKHTIN, 2008: 6 apud
PAJEÚ & MIOTELLO, 2011:122). As práticas que constituíam tais festejos
eram prenhes de riso, de um riso carnavalesco, de manifestações de raízes
firmes,  de  atos  estéticos,  de  confrontação  de  ideologias.  (PAJEÚ  &
MIOTELLO, 2011:122)  

Manifestação profana que mescla o humor e o amor. Com caráter puramente

transgressor e libertário, que mostra um ponto de vista, um posicionamento reacionário

em resposta ao modo com que os homossexuais são vistos e tratados pela sociedade por

terem feito sua escolha. É um olhar enviesado sobre aquilo que está no mundo, que

também procura questionar valores éticos e estéticos no mundo e sobre as coisas no

mundo.  Uma  cosmovisão  que  não  fecha  possibilidades,  nem  enquadra  olhares  e

opiniões para o que é verdadeiramente certo ou errado. Propondo uma maneira ética de

ver o outro taxado como “errado” pela sociedade, a partir de suas escolhas de vida, no

mundo.



Figura 1: Eloy Iglesias, artista e organizador da Festa da Chiquita

O homossexual foi patologizado como tipo perverso ou desviante, um caso
de desenvolvimento interrompido, um caso passível de tratamento, em suma,
uma aberração à norma heterossexual. Como tal, ele era sujeito aos efeitos
disciplinadores,  marginalizadores  e  subordinadores  do  controle  social.
(SPARGO, 2006: 19)

Para Bakhtin, o carnaval exerce um papel crítico e essencial para a cultura nas

sociedades  modernas  e,  entre  as  manifestações  populares,  a  festa  dos  tolos se

contrapunha à  cultura medieval  oficial  e eclesiástica.  Nesse ritual  festivo,  havia um

falso bispo, dança, missa encenada por clérigos vestidos de mulher, recitais obscenos.

Assim,  a  igreja  era  ridicularizada  e  questionada.  A festa  dos  tolos  era  a  perfeita

“decretação de um mundo literalmente de cabeça para baixo.” (BURKE, 1989: 214,

apud  GARDINER,  2000:  226).  Na  Festa  da  Chiquita,  segundo  a  arquiteta  Elna

Trindade,  a  proposta  inicial  era  um  encontro  de  “malucos”,  que  acabou  sendo

estimulado  pelos  gays,  associado  ao  carnavalesco  e,  ao  mesmo  tempo,  um

posicionamento de reação contra a igreja: “O Bar do Parque era a casa de encontro

dessas pessoas, dessas classes, dos excluídos, dos rejeitados”. (TRINDADE, Elna apud

As Filhas da Chiquita, 2005)

Na visão de Stam (1992), o princípio carnavalesco revoga as hierarquias, iguala

as classes sociais e cria outra vida, livre das regras, restrições ou repressões. Durante o

carnaval,  tudo  o  que  é  marginalizado  e  excluído,  o  insano,  o  escandaloso  se  faz



libertador,  igualitário.  Distinções  hierárquicas,  normas  e  proibições  são,

temporariamente, suspensas.

[...]  o carnaval oferece uma suspensão temporária da proibição e do tabu,
transferindo tudo o que é espiritual, ideal e abstrato para o nível material,
para a esfera da terra e do corpo. (STAM, 1992: 45)

Segundo Gardiner, para Bakhtin “quase todo ritual ou evento religioso tinha sua

contraparte carnavalizada”. (GARDINER, 2000: 255) Sendo assim, entende-se a Festa

da Chiquita como uma manifestação profana simbólica promovida pela carnavalização,

em que, apesar do discurso oficial da igreja, o mundo alegre e invertido se faz presente. 

Ele inverte a ordem, casa os opostos sociais e redistribui papéis de acordo
com o “mundo de ponta-cabeça”. O carnaval coroa e destrona; ele arranca de
seus tronos monarcas e instala hilariantes reis da bagunça de seus lugares.
(STAM, 1992: 89)

A RESPOSTA RESPONSIVA E CULTURAL DOS OPRIMIDOS

Em 2004,  o  IPHAN (Instituto  de  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional)

registrou  e  reconheceu  a  Festa  da  Chiquita  como  patrimônio  cultural  e  artístico

pertencente  ao  Círio  de  Nazaré.  Apesar  de  a  Igreja  Católica  rejeitar  esse  dado,  tal

manifestação  cultural/popular/religiosa  se  transformou  em um carnaval,  símbolo  de

liberdade,  o  ícone  do  profano.  “O carnaval  se  torna  o  reino  da  liberdade,  a  utopia

realista que era próxima no passado e poderia ser recriada no futuro.” (LACAPRA,

2000: 180) Na visão de Foucault (2010), a liberdade que deve ser preservada é aquela

dos  cidadãos  no  seu  conjunto,  mas  é,  também,  uma forma de  reação  do  indivíduo

consigo. 

Segundo LaCapra (2000), para Emmanuel Le Roy Laudurie o carnaval é “um

instrumento de ação,  com eventuais  forças  transformadoras,  na direção da mudança

social  e  possível  progresso,  em  relação  à  sociedade  como  um  todo  [...]”.  Assim,

Laudurie  interpreta  o  carnaval  como  instrumento  de  conflitos  sociais  e  políticos

comuns. 



A Festa da Chiquita, como prática cultural carnavalizada dentro de um evento

religioso, rompe com a hierarquia, preconceito, diferenças de classes sociais, de idade,

de  sexo  estabelecendo,  de  maneira  efêmera,  a  igualdade,  liberdade  e  alegria

carnavalesca. Opõe-se à “imobilidade conservadora”, à moral e aos bons costumes e,

assim, constrói um carnaval com função crítica negando o ‘regime” e/ou  concepções

estabelecidas por uma sociedade moralista.

[...]  exemplos  de  inversão  folclóricos  ou  carnavalizados  pressupõem uma
séria crítica à sociedade, e à necessidade de mudança ou revolução. [O] efeito
subversivo da inversão pode pelo menos gerar o ímpeto para a reconstrução
do presente. (GOODWIN, 1982: 25 apud GARDINER, 2000: 232)

Analisamos,  a  partir  de  algumas  considerações  teóricas  sobre  a  carnavalização,  os

aspectos  representativos  e  típicos  das  manifestações  culturais  e  artísticas  na  festa

profana das Filhas da Chiquita. Tais como a relação entre o posicionamento ético e o

lugar  do  sujeito  no  mundo  social  e  político,  numa  perspectiva  de  valorização  do

obsceno, do vulgar em detrimento do que é ‘moralmente’ (im)posto. 

À  luz  de  Bakhtin,  também  podemos  reconhecer  expressões  linguísticas  e

identitárias da criatividade cultural popular.  Momento de libertação do oprimido e o

retrato do “mundo do afinal visto de baixo”. Assim, a tradicional Festa deixou de ter

uma representatividade apenas carnavalesca para adquirir um papel ético, responsivo e

cultural.  Uma resposta  com posicionamentos  de  quem foi  –  e  ainda  é,  mesmo que

veladamente – marginalizado e que tem a efêmera oportunidade de dizer ao mundo qual

é a sua escolha e a sua voz, ainda que em um breve evento cultural e carnavalizante. 
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