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Nas comunidades da cidade do Rio de Janeiro, diante das desigualdades 

socioeconômicas e da guerra da polícia contra o tráfico, os jovens moradores buscam, por 

meio de interesses culturais, maneiras de compreender a própria individualidade e de 

fazer parte de determinados grupos. A música, a dança, o esporte e as artes plásticas são 

exemplos de atividades que dão a adolescentes oportunidades de conquistar visibilidade 

e novos espaços, ressignificando seus “lugares no mundo”. 

Foi pensando nisso que a mestranda Kath Lousada resolveu analisar como dois 

eventos situados na periferia carioca influenciaram no que meninas e meninos entendiam 

enquanto “pertencimento”. A dissertação “Corpo em festa: juventude, sociabilidade e 

produção de sentido nos bailes cariocas”, defendida no Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação da UERJ em 2014, é um estudo sobre representações do corpo jovem a 

partir do baile coletivo de debutantes promovido pela Unidade de Polícia Pacificadora 

(UPP) e do baile do passinho, uma vertente do funk. Tais festas despertam aspectos 

simbólicos, principalmente os de gênero, nos participantes: enquanto as adolescentes 

sonham com o momento de princesa associado aos 15 anos, os rapazes sonham com o 

momento de reconhecimento pelos seus talentos. A pesquisa abrange eventos ocorridos 

nas comunidades da Providência, Rocinha, Pavão-Pavãozinho, Babilônia e Chapéu 

Mangueira. 

A autora explica que o processo de pacificação que ocorria nas favelas na época 

resultou no fim dos bailes funk e em novas reivindicações dos jovens por diversão: de um 

lado, o público feminino ganhou festas organizadas pela polícia como uma estratégia de 

aproximação; do outro, grupos majoritariamente masculinos se reuniram para criar e 

divulgar movimentos de dança dedicados ao ritmo musical com o qual se identificavam. 

Isso resultou em eventos caracterizados por lazer, ideais estéticos e comportamentais, 

recortes de gênero, laços sociais e efervescência coletiva.  

A primeira parte do texto é dedicada justamente à compreensão do sentido de 

festa, quando o cotidiano dá lugar a uma experiência estética diferenciada, mediante 

figurino e gestos apropriados. São transformações que geram um limiar entre realidade e 

imaginação. Em seguida, trata-se do corpo como parte essencial na projeção para a festa, 

ao se preparar para ser visto por outros corpos. No âmbito da juventude, essa performance 



é ainda mais forte, uma vez que envolve significações múltiplas na descoberta das 

identidades. 

O conceito aristocrático do baile de debutantes delimita bem as posições de ambos 

os sexos na manutenção da tradição. A realização das festas típicas de 15 anos envolve 

dinheiro e planejamento. Quando as garotas de classes mais baixas têm a chance de viver 

essa narrativa (um “corte na realidade”, como Kath descreve), elas se entregam ao ritual 

-à diversão, às vestimentas, às danças, à etiqueta. Isso, no imaginário, transforma a 

identidade das jovens para o resto da vida, a partir do reconhecimento de que tiveram seus 

momentos de destaque. 

Uma análise semelhante remete ao baile do passinho. O corpo masculino é o 

principal representante desse tipo de funk, de modo que os meninos encontraram na dança 

liberdade de expressão e oportunidade de ascensão social. Assim, a pesquisa trata de 

como bailes dedicados à tal manifestação cultural cresceram dentro das favelas. Segundo 

a pesquisadora, em entrevista, “os meninos perceberam que o trabalho com o corpo estava 

dando um novo sentido de pertencimento ao território, um reconhecimento que eles 

achavam que só teriam por meio do dinheiro ou do tráfico”. Com a divulgação nas redes, 

o baile do passinho atingiu proporções surpreendentes-por exemplo, o Dream Team do 

Passinho, grupo mais famoso, foi contratado para estrelar uma campanha da Coca-Cola. 

“O que mais me toca é perceber como o acesso à cultura e à outras formas de 

educação são importantes na vida de qualquer pessoa. E quando a gente fala de pessoas 

que possuem acessos reduzidos à bens culturais, é muito significativo, porque elas se 

sentem parte de algo que elas imaginavam que nunca iriam ser. O jovem quer ter o seu 

papel, a sua identidade e um reconhecimento que ele luta muito para conseguir”, explicou 

Kath quando questionada sobre o que mais a marcou enquanto pesquisadora.  

Para ler a dissertação na íntegra, acesse o site: http://www.ppgcom.uerj.br/wp-

content/uploads/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Kath-Lousada.pdf. 
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