
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SINOPSE COLORADO DO BRÁS 2014 

DE ONDE VEM A ALEGRIA DESSA GENTE? 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Colorado do Brás vive um momento glorioso, em meio às lutas vencemos a loucura e o medo 

da retomada, sonhamos com um novo dia e trabalhamos para que esse novo dia brilhasse e 

chegou a hora de brilhar... 

Para celebrar esse novo dia depois de muita luta é hora de festejar e por isso no carnaval 2014 

vamos celebrar as festas do povo brasileiro de um jeito diferente, vamos nos vestir de 'viajante' 

e procurar respostas para as diversas perguntas que a mente nos faz... 

Num país onde há tantas desigualdades, vemos no rosto de cada pessoa um sorriso inigualável. 

Como um povo que sofre e que vive em meio à miséria, a dor e as decepções traz no rosto a 

alegria de viver? 

São essas as questões que vamos responder nessa passarela de emoção, se encante e descubra 

junto com o viajante Colorado de onde vem a alegria dessa gente que em todo canto, dança, 

festeja sem desanimar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESENVOLVIMENTO 

 

De onde vem tanta alegria? 

De onde vem o sorriso no rosto dessa gente?... 

Sou um jovem viajante, um pequeno sonhador, que em meio as minhas andanças me perco nos 

pensamentos, sou uma criança a brincar com os elementos que me faz sonhar e a descobrir a 

riqueza desse gigante... 

Em minhas peripécias me ponho a viajar e a desbravar para entender como e porque o povo 

brasileiro que sofre tanto esta sempre a sorrir, a se divertir... 

E é o povo brasileiro que responde a todas as minhas questões, nos convidando a viajar, pois 

são tantos lugares diferentes, tantas tradições distintas, danças, festas, ritos, uma 'mistura de 

cultura' que vamos começar a conhecer... 

E nessa Terra Abençoada chamada Brasil, o verde, o amarelo, o branco e o azul anil refletem em 

nossa esplendorosa bandeira, um céu cravejado de estrelas representando cada estado dessa 

imensa nação que tem em seu seio uma essência igual em todos os estados, que é a essência de 

festejar! 

Logo, vejo os guardiões da pátria amada nos guiando para toda parte desse gigante varonil, 

defendendo nossa bandeira em um mistério fascinante, nos levando a viajar e descobrir sua 

grandiosa magnitude... 

Todos sejam bem vindos ao país da alegria, o Brasil da diversidade, do sorriso inocente do teu 

povo, de todas as raças, da explosão cultural... 

Terra das festas e do alto astral... 

Um Mosaico Verde e amarelo, com a cara do povo brasileiro, de todas as manifestações num só 

esplendor, num só cenário... 

 

 "Brasil, um sonho intenso, um raio vívido,  

De amor e de esperança à terra desce, 

Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 

A imagem do Cruzeiro resplandece... 

 

Gigante pela própria natureza, 

És belo, és forte, impávido colosso, 

E o teu futuro espelha essa grandeza" 

 

 



 

E nesse desbravar te pergunto, por onde vou começar?... 

 

Viajando céu a dentro começo minha viagem no Sul do Brasil, ponto de partida dessa magia... 

Nos Pampas descubro na cultura e na dança a tradição dos gaúchos, resgatando laços e traços 

de uma epopéia centenária do povo do Rio Grande, é a magnífica Semana de Farroupilha que 

encanta a todos que tem orgulho gaúcho, mas a festa continua... 

Encontro uma linda festividade em celebração à dádiva da terra, degusto com requinte e paladar 

na fantástica Festa da Uva, vinhos e sucos vindos de toda parte para fazer dessa festa, que tem 

origem italiana e é até hoje uma tradição... 

Pegando carona nessa deliciosa combinação, termino minha rota do Sul na festa da cerveja, que 

atrai turistas de toda parte e seduz quem visita anualmente a "Oktoberfest", vinda da Alemanha 

para o Brasil é o encanto da Europa em terras verde e amarela. 

Mas eu quero mais... Quero entender o porquê de tanta alegria... 

E na magia do Pantanal começo a esboçar o sorriso quando vejo o canto da natureza na festa do 

Pantanal mantendo a raiz e a diversidade cultural do povo pantaneiro. 

Mais ao centro do Brasil também encontro na Cavalhada, da Festa do Divino uma mágica 

celebração, vinda de Portugal, é herança que ficou de quem nos colonizou, os personagens 

principais são os cavaleiros, vestidos de azul representando os cristãos ou de vermelho 

representando os mouros e armados de lanças e espadas... 

No norte do país encontro o resplandecer da Mãe gentil, as bênçãos de mãe da Nossa Senhora 

de Nazaré é o que move os romeiros em devoção, o Círio de Nazaré, festa tradicional que traz 

para Belém do Pará, inúmeros de devotos. Essa festa vem sendo considerada a maior 

manifestação religiosa do Planeta, pois consegue congregar dois milhões de pessoas em uma só 

manhã, a devoção á Mãe Senhora é o mote dessa celebração. 

No estado do lado a festa continua, pois os verdadeiros donos da terra não se deixaram abalar 

e em Parintins ainda se vê no ecoar da floresta vestígios de felicidade, os bumbas que dividem 

uma cidade, conquistam um país, seja você Garantido ou Caprichoso não importa... O que 

importa é cantar com as toadas e danças na festa da floresta! 

A viagem não para e sabendo da força do povo nordestino, viajo terra a dentro, de sol a sol e 

descubro em cada canto dessa região motivos para não desistir de lutar... 

Em São Luís do Maranhão, o Bumba meu boi é fascínio que não acaba, é folclore puro e festa 

que se espalha por toda região, assim como o Maracatu, é a mistura das culturas indígena, 

africana e européia vinda da Europa em meados do século XVIII movimentando o nordeste do 

Brasil. 

Nas ruas de Olinda o Frevo é tradição mantida através do tempo, de sombrinha e roupa colorida 

aproveito essa festa que não tem hora pra acabar, pois é o retrato do povo que mesmo sofrendo 

não deixa a alegria se esgotar. 

 



Tem Festa Junina tradicional em Campina Grande, balões pelo ar e as bandeirolas em noite de 

luar, acompanhado do Xaxado e do Forró, no ritmo que embala o brasileiro. 

E nas ruas de São Salvador me encontro extasiado, com a fé e a reverencia do povo baiano na 

Lavagem do Bonfim.... 

Descendo as ladeiras do Pelourinho, ouço o rufar do tambor e o povo a festejar, o swing do 

Olodum faz da Bahia um reduto de festa, trazendo todo axé e alto astral de janeiro à janeiro, no 

ritmo da felicidade, em um estado de graça! 

Mas o Brasil é grande e ainda tenho muito que conhecer... 

Antes de chegar ao meu destino final passando pelas terras de Minas Gerais em suas ruas 

históricas encontro a resistência do Congado, os grupos de Congo saem as ruas vestidos a 

caráter para festejar e relembrar a luta de Chico Rei pela liberdade de seus irmãos, "ternos" na 

rua e salve a luta do povo! 

É de casa... Quem vem ai? É a Festa de Reis que acabar de me seduzir, as vielas se enfeitam e os 

trovadores  passam pelas ruas cantando a viagem dos Três Reis Magos à Belém para o 

nascimento de Jesus Cristo. 

Rodando por cada canto dessa região Sudeste, considerada a locomotiva econômica do Brasil, 

chego aos rodeios, eventos que crescem ano após ano em várias cidades do Interior de São 

Paulo, o ápice dessa festa que tem shows musicais e os tradicionais rodeios e vaquejadas é em 

Barretos, onde tem a maior festa do Peão do Brasil. 

Navegando nas águas do Tietê chego a Pirapora do Bom Jesus e ouço cantigas e serestas e 

consigo ver no olhar simples do caipira a origem do nosso samba, de lá nasceu nos bumbos e 

batuques o samba de raiz do paulista. 

Chegando enfim no Rio de Janeiro, visitando cada canto que respira o samba começo a ter a 

resposta que tanto eu queria, o rio é de bambas, da malandragem da Lapa, da bossa nova com 

vista para o Pão de Açúcar.... 

O Rio de Janeiro e São Paulo têm algo em comum, que são as grandes escolas de samba que 

fazem na Sapucaí e no Anhembi, o maior espetáculo da Terra... 

E no swing da "nega maluca", a mulata brasileira descubro o balanço e o gingado da festa de 

todas as festas, que é o carnaval, que fascina e proporciona para todos os brasileiros um 

sentimento de imensa felicidade.                                                                                                        

Sim é mágico o Carnaval! 

Ele é a coroação do povo que se liberta de tudo pra poder festejar, dançar, cantar, enfim se 

esbaldar em busca de um só ideal, que é ser feliz! 

Agora entendo o motivo para o povo brasileiro ser feliz, mesmo com tantos problemas ele se 

orgulha das suas cores, da sua cultura, da sua gente e do seu jeito de ser e por isso vive 

festejando... 

E é daí que vêm a alegria dessa gente, do orgulho de ser Brasileiro, de vestir suas cores... 

Muito prazer, agora eu entendi!        

 



E digo pro mundo também entender que, pra ser feliz no Brasil, basta ser brasileiro, que por si 

só canta, dança, festeja sem desanimar! 

 

Desenvolvimento, pesquisa e criação - Danilo Dantas 


