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Do que se trata a pesquisa? O que são os bate-bolas? 

Essa pesquisa tem como mote central, os Bate-Bolas, grupo de brincantes que vem sendo              

estudado pelo DHIS (Laboratório de Design de Histórias da PUC-Rio). Apesar de ser uma              

tradição popular, recentemente tem sofrido estigmatização pela associação de alguns grupos ao            

crime e, por isso, o laboratório vem se esforçando para desmistificar o que a mídia em geral                 

propaga sobre os mesmos e reforçar sua importância cultural por meio de várias abordagens de               

pesquisa sobre a tradição e a difusão da manifestação.  

Mas o que são bate-bolas? De acordo com PEREIRA (2008), são nomes de fantasias              

carnavalescas características do subúrbio, onde a tradição foi influenciada por manifestações de            

diferentes culturas como as da Península Ibérica e Alemanha, tendo também um histórico             

paralelo à outras manifestações de mascarados brasileiros, como a folia de reis. Eles, também              

podem ser conhecidos como Clóvis, nome que acredita-se ser derivado do inglês clown, o              

palhaço porque, no início, a própria fantasia de bate-bola se assemelhava muito às de palhaços,               

porém com máscaras aterrorizantes. Eles saiam nas ruas batendo no chão suas bexigas feitas de               

boi, presas por corda, e assustavam crianças e adultos. 

Um dos recortes feitos na linha de pesquisa do laboratório é a valorização da cadeia               

produtiva e este é o tema particular deste projeto de iniciação científica, onde foco no processo                

de fabricação das fantasias de bate-bolas, buscando responder a seguinte questão: o processo de              

produção dos bate-bolas são diferenciados apenas em função dos diversos tipos de            

fantasias? 

Compreendemos hoje que são muitos os tipos de fantasias e os tipos de acessórios que               

podem acompanhar a roupa, indicando o estilo de cada turma. Aqui levanto a hipótese de que,                

apesar de diferentes acessórios e diferentes estilos de roupa, o processo produtivo da             
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fantasia é mais diferenciado pelo perfil dos brincantes que são os líderes de turma do que                

pela diversidade de tipos de Bate-bolas.  

Os tipos de acessórios podem ser divididos entre: bola, bola e bandeira, bicho e sombrinha               

e capa. Esses podem ser combinados com qualquer um dos estilo de fantasia, que são divididos                

em: pirulito, bufante , bujão ou rastafári. 1

 

Figura 1. Categorias de acessórios: capa, bola e bandeira, bicho e sombrinha. Fonte: imagem 

cedida pelo Laboratório Design de Histórias da PUC-Rio. 

 

Figura 2. Categorias de fantasia: bujão, bufante e pirulito. Fonte: imagem cedida pelo 

Laboratório Design de Histórias da PUC-Rio. 

No Rio de Janeiro, as turmas são muitas e sem um cadastro formal para organizar uma                

lista. Assim, um dos desafios da pesquisa foi selecionar uma amostragem e proceder entrevistas              

1 Aqui neste artigo denominamos este tipo de bufante para diferenciar dos demais, embora a nomenclatura dessa                 
fantasia não seja ainda um consenso, podendo ser chamada de rodada - em função da modelagem, um tipo                  
semelhante à montagem do bujão, que é em tiras rodadas -, ou de saia - por substituir as calças dos macacões                     
por uma saia que facilita o efeito bufante e o vestir da fantasia. 
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nesse cenário variável e complexo. E tendo como objetivo final utilizar a infografia como              

forma de sistematizar os dados recolhidos no campo e otimizar o mapeamento das etapas              

produtivas junto aos brincantes ao ser usada para recolher informações comparativas           

sobre a confecção de fantasias. 

Qual a metodologia e as etapas de processo? 

1. Pesquisa documental com conteúdos disponibilizados pelo Laboratório Design de         

Histórias para fundamentar o contexto, processos e etapas da produção das fantasias; 

2. Pesquisa bibliográfica para fundamentar relações entre produção de conteúdo, como um           

infográfico e design; 

3. Registro de um primeiro modelo padrão de representação do processo; 

4. Entrevista com orientador e pesquisadores do Laboratório Design de Histórias para           

ajustar etapas e nomenclaturas observadas; 

5. Registro de um segundo modelo padrão de representação do processo; 

6. Entrevista e conversa, por meios digitais, com um cabeça de turma para novamente             

ajustar nomenclaturas e etapas do processo; 

7. Registro de um terceiro modelo padrão de representação do processo; 

8. Ida a campo para confirmar com o mesmo cabeça de turma, o sistema montado e               

nomenclaturas usadas nas etapas do processo; 

9. Registro de um quarto modelo padrão de representação do processo; 

10. Adaptação desse modelo padrão de representação do processo para esse mesmo cabeça            

de turma, anteriormente entrevistado; 

11. Checagem e validação das informações obtidas sobre a adaptação do modelo padrão            

desse cabeça de turma; 

12. Entrevistas com o modelo padrão para obter respostas com cabeças de diferentes turmas             

de bate-bolas do subúrbio carioca; 

13. Adaptação do modelo padrão de representação do processo para cada cabeça de turma; 

14. Checagem e validação das adaptações feitas; 

15. Analisar comparativamente os resultados quanto a diferenciação de processos. 
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Onde começou a identificação do campo? Como foram os primeiros registros? 

A pesquisa iniciou com a busca de referências bibliográficas que retratassem a            

manifestação, desde a concepção de um tema para carnaval até os arremates finais das fantasias               

na véspera de seu uso. Registros já antes feitos pelo DHIS, me ajudaram com essa tarefa, assim                 

como a leitura do artigo, saberes e modos de fazer na confecção das fantasias dos bate-bolas [3].  

Já com um conjunto de informações sobre a produção obtido na fase bibliográfica, fez-se              

necessário um referencial teórico para embasamento e suporte da análise prática e visual que              

seria aplicada as etapas da fantasia. Pesquisando na produção do prórprio DHIS, encontrei a              

Tese de Eliane Garcia que cita o método de Gustavo Amarante Bonfim através do estudo               

aplicado de Luis Vasconcelos, que pude adaptar para o meu grande conteúdo das informações              

sobre a produção dos brincantes de uma maneira sintética para um retorno eficiente e uma               

análise clara e simplificada com o campo. 

O método selecionado foi o de ramificações, que de acordo com (BONFIM, 1995) seria              

dado por "etapas independentes que podem ser realizadas paralelamente, possibilitando mais           

atividades em menos tempo durante o processo de design. Entretanto, próximas etapas só podem              

ser iniciadas depois de finalizadas etapas anteriores" (apud VASCONCELOS, 2009, p. 15)[1]. 

 

Figura 3. Representação do modelo ramificações. Fonte: Imagem cedida pela autora. 

Partindo deste referencial, comecei a estudar qual seria a representação visual usada nas             

entrevistas que seriam realizadas. Um gráfico/tabela foi a melhor forma encontrada para levar             

ao campo e acompanhar as mudanças e respostas e foi realizado um piloto de sua leitura com                 

o grupo de estudo do DHIS. 
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Figura 4. Primeira versão do gráfico/planilha. Fonte: Imagem cedida pela autora. 

As primeiras identificações e formas de leitura da planilha foram feitas separando os             

processos em duas linhas de visualizações. A primeira, na horizontal formando uma espécie             

de ordem cronológica de processos, já a segunda, na vertical é uma lista de etapas e técnicas.                 

Os quadrados, nesse momento seriam para identificar se a etapa seria existente ou não naquela               

ordem, mas já adianto que isso foi mudado futuramente. 

 

Figura 5. Segunda versão do gráfico/planilha. Fonte: Imagem cedida pela autora. 

Nessa segunda versão foi adicionado uma terceira categoria, preenchida pelos círculos,           

onde seria possível observar se o processo é feito por eles mesmo, encomendado ou comprado               

pronto de algum fornecedor. E já em uma primeira avaliação, pude observar que o círculo               

estar posicionado depois do processo causaria confusão, sendo levado para frente na versão             

seguinte (terceira). 

Alguns processos foram adicionados e outros tiveram suas nomenclaturas refinadas,          

como por exemplo, ao termo 'desenho' se adiciona a categoria 'técnico' no lugar de 'desenho               

de croqui', como normalmente é chamado na área de design de moda. 
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Nesse momento, os quadrados foram deixados de lado, mas em breve retomados na             

terceira versão com uma função bem diferente, agora, serve à numeração da ordem das etapas               

de processo em ordem cronológica. Assim, a ordem das linhas verticais poderia também             

alterar de turma para turma e de processo para processo. 

 

Figura 6. Terceira versão do gráfico/planilha. Fonte: Imagem cedida pela autora. 

Para facilitar a leitura, adicionamos uma catalogação, criando grupos de etapas, para o             

material obtido se tornar o mais compreensível para o entrevistado, no primeiro momento, mas              

também para qualquer pessoa que viesse a consulta-lo posteriormente. 

Depois do piloto, novas categorias surgiram, como uma pesquisa prévia antes da            

escolha do tema e também a procura de melhores nomenclaturas para expressar a atividade de               

forma legível e clara, como por exemplo, desenho de croqui passou por mais uma edição,               

tornando-se rascunho da ilustração. 

A cada conversa com o grupo de estudos, adquiria mais clareza sobre essa forma de               

visualização de conteúdo e a qualidade das informações que poderiam ser obtidas. O objetivo              

é que esse gráfico/planilha fosse respondido por diferentes grupos de bate-bolas, mas sempre             

com a mediação do pesquisador ao longo do processo, entendendo que o nível, a quantidade e                

a forma de alternativas demandavam explicações durante a entrevista. Essa forma de            

identificação e compartilhamento dos dados, permitirá um mapeamento mais ágil e a            

identificação de casos exemplares dentro da amostragem.  

Com a evolução do trabalho, surgiu a primeira necessidade de ir de encontro ao campo               

para uma real confirmação de termos, nomenclaturas e técnicas específicas usadas por eles.  

O primeiro contato com o campo foi fácil? Como aconteceu? 
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A primeira imersão no campo foi um contato on-line com um "cabeça" de turma (líder               

de um grupo), conhecido como Buda, da turma Fascinação localizada em Oswaldo Cruz.             

Sua fantasia se categoriza como bufante e o acessório é composto por bola e bandeira. Esse                

contato aconteceu por mediação da doutoranda e professora da PUC-Rio, Priscila Andrade,            

que posteriormente, me acompanharia no momento da pesquisa feita na residência e barracão             

desse mesmo líder/cabeça de turma. 

Meu objetivo, a princípio não foi obter uma resposta a esse gráfico/planilha, mas sim              

confirmar informações como: nomenclaturas, dados, ordem de processo e se era necessário a             

criação de novas categorias de informação e o próprio layout e, desta forma, poder aplica-lo               

em larga escala. 

Neste contato, extraímos principalmente informações de mudanças na nomenclatura         

para adaptação do vocabulário. Essas mudanças foram: colete - casaca, capuz - capuz da              

máscara, macacão - manga e saia. Além disso, uma nova ordenação e exclusão de alguns               

processos, como o boá se tornar o primeiro processo real e o padrão geométrico deixar de                

existir, tornando-se uma forma de representação dentro de outras categorias. 

Outras informações modificadas foram o rascunho de ilustração se transformar em           

projeto piloto, com um nome mais profissional ao projeto de fantasia, e esse além de manual                

ou digital, podendo usar um molde de fantasia ou ser feito totalmente à mão livre. 

Reorganizei as categorias de processo também, modificando então o nome de           

preparação para montagem, tendo em vista que todo o processo é uma preparação para a               

fantasia, a saída e o espetáculo do carnaval. 

 

Figura 7. Quarta versão do gráfico/planilha. Fonte: Imagem cedida pela autora. 
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Quais as realidade observadas na ida ao campo? 

Vários pesquisadores do DHIS fizeram a primeira imersão presencial no campo usando o             

meu material - ainda que, neste primeiro encontro, por motivos de agenda, eu não tenha podido                

comparecer, as observações me foram repassadas em vídeos, fotos e comentários escritos.  

Essa primeira entrevista foi realizada com o cabeça Marcelo Índio, da turma do Índio              

localizada em Guadalupe. Sua fantasia se categoriza como bufante e o acessório é composto              

pela sombrinha. Logo em um primeiro momento já foi possível observar que mesmo com o               

bate-papo anterior feito com o Buda, surgiram propostas de modificações que foram adotadas             

para um gráfico final. 

 

Figura 8. Aplicação do gráfico no campo. Na imagem, Marcelo Índio e Gamba Junior, no ateliê 

do cabeça de turma. Fonte: imagem cedida pelo Laboratório Design de Histórias da PUC-Rio. 
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Figura 9. Quinta versão do gráfico/planilha, com uma identidade do laboratório, informações 

adicionais de contato e logo do projeto de pesquisa. Fonte: Imagem cedida pela autora. 

Algumas dessas mudanças foram em nomenclaturas e opções de processo, porém a mais             

impactante foi a mudança do significado dos quadrados, sendo esses agora para numerar uma              

ordem entre as peça produzidas, pois na visão dele não era necessário uma ordem de etapa de                 

processo, mas sim qual parte da fantasia está sendo feita primeiro. 

Nesse momento, o boá também passou a ser um item na frente das peças, já que ele pode                  

ser considerado um pedaço a parte da fantasia, sendo inserido no momento de junção das peças. 

 
Figura 10. Última versão, respondida pelo Marcelo Índio, sem a confirmação dos dados. Fonte: 

Imagem cedida pela autora. 

A segunda visita ao campo, levamos a versão do gráfico/planilha para aquele primeiro             

cabeça de turma que havia me auxíliado no início dos dados, o Buda, que apesar de um acessório                  

diferente, possuí a mesma estrutura de fantasia do Marcelo Índio. Marcamos em sua casa, que               

também funciona como uma espécie de barracão para sua turma. Nesse dia, recolhi informações              

para todos do laboratório e para a minha pesquisa.  
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Figura 11. Segunda aplicação do gráfico no campo. Na imagem, Buda e eu, no barracão do 

bate-bola. Fonte: imagem cedida pelo Laboratório Design de Histórias da PUC-Rio 

O cabeça respondeu com muita facilidade e já nesse momento foi possível observar             

diferenças gritantes do havia sido respondido pelo Marcelo Índio, sendo um deles um estilo de               

bate-bola mais feito por encomendas e o outro totalmente produzido pelo cabeça. 

 

Figura 12.. Última versão, respondida pelo Buda,  sem a confirmação dos dados. Fonte: 

Imagem cedida pela autora. 

Como foi a dinâmica de aplicação coletiva do modelo de gráfico/planilha? 

Sempre no final dos períodos, buscamos coletivamente fazer um encontro com os            

bate-bolas possíveis na PUC-Rio. Achamos que o ambiente é propício para novas experiências e              

para um aproveitamento de material, sempre com registro audiovisual e fotográfico. Buscamos            

sempre convidar o maior número possível de brincantes, pois sempre ocorrem imprevistos e             
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desistências, o que não foi diferente nesse dia. Com a presença de 3 cabeças de turma de três                  

tipos diferentes de acessório (capa, sobrinha e bola) e de dois diferentes tipos de fantasia               

(bufante e pirulito), pude realizar a dinâmica com dois deles e praticar um exercício de               

confirmação de dados com o terceiro, Marcelo Índio. Para checar a hipótese, além de comparar               

os diferentes processos entre as diferentes fantasias, extraímos informações básicas sobre o perfil             

de cada um dos brincantes, o que nos ajudaria a verificar se as diferenças eram devido ao tipo de                   

fantasia ou ao perfil do artista.  

Para otimizar o tempo, nos dividimos e realizamos grupos de tarefas deixando então a              

cargo de duas colegas a entrevista do Luciano Animação ® da turma Animação Original de               

Jacarepaguá e o Gilson das Capas, da turma Furiosa da Abolição. O primeiro se categoriza               

como bufante e o acessório é composto pela sombrinha, já o segundo usa a fantasia de pirulito                 

e o acessório de capa. Enquanto isso, eu ficava encarregada com a checagem de dados com o                 

Marcelo Índio. 

 

Figura 13. Confirmação das respostas do gráfico. Nas imagens à direita, Priscila Andrade, 

Gamba Junior, eu, Marcelo Índio, Gilson da Capa e Eliane Viana na PUC-Rio. Fonte: imagem 

cedida pelo Laboratório Design de Histórias da PUC-Rio. 

Como sempre, foi tudo muito proveitoso e pudemos extrair informações para todas as             

equipes. De maneira geral, a informação obtida na primeira ida ao campo foi bem benéfica,               

tendo poucas informações a serem acertadas, que foram facilmente respondidas no momento.  
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Figura 14. Última versão, respondida pelo Marcelo Índio após confirmação de dados. Fonte: 

Imagem cedida pela autora. 

Quanto às entrevistas que não pude exercer, pretendo fazer também uma segunda sessão             

em uma próxima fase para igualar o nível de confirmação de dados com um gráfico preenchido,                

como foi finalizado com Índio e para dar este retorno ao Luciano e ao Gilson sobre o processo e                   

evitar futuras dúvidas sobre o material gerado. 

 

Figura 15. Última versão, respondida pelo Gilson da fantasia pirulito, sem a confirmação dos 

dados. Fonte: Imagem cedida pela autora. 

 

Figura 16. Última versão, respondida pelo Luciano da fantasia rodado, sem a confirmação dos 

dados. Fonte: Imagem cedida pela autora. 

Já é possível extrair respostas do que foi obtido no campo? 
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Apesar de possuir um quantitativo muito pequeno de planilhas respondidas, já é possível             

observar algumas questões que servem de pontos chaves para a próxima fase da pesquisa, essa               

expandida para um público grande e a formulação do infográfico finalizado. 

Além de expandir a aplicação dos gráficos, é necessário fazer uma segunda fase com o               

Luciano, o Buda e o Gilson, que ainda não consegui confirmações das respostas, etapa              

fundamental, pois muitos itens aparecem nesse momento e evitamos equívocos em alternativas            

que mudariam o modo de analisar o processo. 

No total, foram entrevistados quatro líderes/cabeças de turma. Na amostragem há dois            

tipos distintos de fantasia - bufante, do Índio, do Buda e do Luciano; pirulito, do Gilson -, para                  

observar a relação do processo produtivo com essa variável. Com três brincantes com fantasias              

do mesmo tipo (Índio, Buda e Luciano), podemos adicionar a equação os perfis de cada               

brincante, que nos permitiu observar a que as diferenças apresentadas podem ser muito mais por               

conta da expertise e experiência de cada líder, do que da própria maneira de produção. 

 Nessa primeira análise, deixamos o Gilson em uma análise paralela, afinal, sua fantasia é              

visualmente muito diferente e por conta disso apresenta também um padrão de produção             

variado. Levantamos a hipótese de que talvez seja necessário produzir um segundo gráfico, para              

o estilo pirulito, mas acho que a confirmação disso só existirá após nossa próxima entrevista. 

No momento, meu foco foi comparar os três perfis de liderança, Buda, Índio e Luciano,               

do mesmo tipo de fantasia (bufante) onde é possível notar que diretamente os que são mais                

autosuficientes na produção, são os dois últimos, em função de seus perfis profissionais e estilos               

de liderança.  

Porém, compreendemos e levantamos a questão de que todo esse processo vai além da              

fantasia e sim, do perfil do brincante, pois Luciano várias vezes em entrevistas deixou claro sua                

admiração pelo próprio Índio, que como um tutor, muitas vezes o ensinou muitas de suas               

técnicas. Além de um fator muito importante, pois o Marcelo Índio vive para o carnaval e para a                  

tarefa bate-bola, então acaba que consegue disponibilizar mais tempo para realizar seus            

processos. Ele faz diversas ilustrações para kits ou outras peças para diversas turmas, fora a dele.  

O Luciano, trabalha fora, mas disponibiliza sua vida para a função de pintura e              

gliteragem das roupas, tendo essas atividades produzidas por ele mesmo. Em suas respostas,             

deixou claro que em alguns momentos assume a função de produção por conta do valor               

disponível para fantasia, sendo mais barato produzir do que encomendar com um outro             

profissional. 
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Já o Buda, trabalha fora durante vários dias da semana e já contou em entrevistas que não                 

realiza a maioria das funções por falta de habilidade, tendo pessoas de confiança para cada uma                

das etapas. No passado, quando cada pessoa produzia sua fantasia para sair com a turma, ele                

contou que já desenhou padrões e esboços da roupa, mas hoje podendo investir em um               

profissional, assim o faz e, por outro lado, cuida de toda a parte logística - seu grande talento ao                   

ter que integrar tantos profissionais diferentes atuando no mesmo projeto.  

Um aspecto que pouco se destacou em todos eles, foi o uso de elementos comprados de                

fornecedores com pré-produção (sem encomenda personalizada). Quase sempre é preferível          

encomendar algo da maneira que eles exigem, pois torna a peça única. São poucos os momentos                

que é comprado algo de fábrica, sendo em alguns casos, apenas o sapato. De acordo com o que                  

foi falado por eles, normalmente há um demérito da compra pré-produzida, sendo algo             

considerado de "nível inferior" ou de uma turma pequena e sem investimentos. 

Todas essas observações foram essenciais para um avanço da pesquisa, mas é necessário             

entrevistar um público maior para formular uma certeza, pois assim terei diversas categorias e              

níveis para uma futura análise. 

Como acessar as imagens com uma boa qualidade? 

Como minha pesquisa trata de níveis de informação e questões muito complexas, quando             

colocamos os gráficos em um papel A4, a leitura fica prejudicada. Por isso, entendi ao longo das                 

etapas que a melhor forma de visualização e de acesso é por meio on-line. Então, coloco abaixo                 

um qr-code que quando escaneando tem-se acesso a uma pasta com todas as imagens usadas               

nesse relatório, que estão nomeadas com seus respectivos números do trabalho para uma melhor              

compreensão. 

 
Figura 17. Código para ser scaneado. Fonte: Imagem cedida pela autora. 
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