
GRES União da Ilha do Governador –  

a projeção cultural de um Lugar central 

Fernando Cezar Soares Teixeira Junior 
Mestrando em Geografia pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. 

fernandogeo@globo.com  

 

RESUMO 

 

O estudo procura explorar o Grêmio Recreativo Escola de Samba União da Ilha do Governador como 
expressão cultural do espaço urbano carioca. O mesmo utiliza como idéia principal desta sustentação 
teórica não um enfoque econômico, mas cultural. A existência de tal centralidade cultural pressupõe que 
esta escola de samba seja um lugar, por excelência. No bojo de tal lugar central pode-se dizer que as 
pessoas estão topofilicamente atadas a esta agremiação. Neste sentido, haveria uma memória partilhada 
pela comunidade e desfilantes em torno da agremiação ? A pesquisa, desse modo, seleciona as dimensões 
de lugar, memória e identidade como base de construção de um poder simbólico remetido à referida 
quadra/sede da escola de samba. Esta passa a irradiar idéias e simbolismos, atraindo grupos, 
trabalhadores, etc, constituindo-se como uma centralidade calcada em valores culturais, que impulsionam 
pensamentos, movimentos e projetam relações múltiplas em torno desta escola de samba. A base para 
investigação de como se dá a centralidade cultural parte de tais princípios. Para atingir esses propósitos, 
utilizo o Balé do Lugar e as Centralidades Descontínuas no Tempo, que funcionam como elementos de 
condução da identificação desta centralidade que se transforma com o tempo. Apontar como a 
centralidade cultural desta escola de samba se expressa é o objetivo principal desta pesquisa, com vistas a 
revelar esta agremiação em sua sede/quadra como um lugar central de expressiva conotação cultural e de 
grande ressonância. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

As escolas de samba do Rio de Janeiro são reconhecidamente um dos maiores 
pilares da música popular brasileira. Palco de grandes compositores e fonte de inspiração 
para diversos artistas, imprimem no espaço um caráter cultural e simbólico. 

Esse viés cultural atribuído ao espaço por parte destas agremiações possui grande 
perspectiva de análise geográfica, em razão do poder de mobilização que as escolas de 
samba possuem diante da população. Não apenas em relação aos seus desfiles, mas 
também em sentido simbólico, atraindo para estas agremiações atenções diversas 
provenientes de vários lugares do mundo. 
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Com o intuito de analisar de que maneira uma escola de samba pode transformar 
o espaço geográfico em razão da propagação de sua cultura, procuro neste trabalho 
investigar a projeção cultural do Grêmio Recreativo Escola de Samba (GRES) União da 
Ilha do Governador como lugar central, imbuído de atenções e afetividades.  

 

METODOLOGIA 

A existência de uma centralidade cultural associada à União da Ilha do 
Governador pressupõe que esta escola de samba seja um lugar, por excelência. No bojo 
de tal lugar central pode-se dizer que as pessoas estão topofilicamente atadas a esta 
agremiação. Neste sentido, pode-se afirmar que existe uma memória partilhada pela 
comunidade e desfilantes em torno da agremiação ?  

Este trabalho, desse modo, seleciona as dimensões de lugar, memória e 
identidade como base de construção de um poder simbólico remetido à referida quadra-
sede da escola de samba. Esta passa a irradiar idéias e simbolismos, atraindo grupos, 
trabalhadores, etc, constituindo-se como uma centralidade calcada em valores culturais, 
que impulsionam pensamentos, movimentos e projetam relações múltiplas em torno desta 
escola de samba.  

A base para investigação de como se dá a centralidade cultural parte de tais 
princípios. Para atingir esses propósitos, utilizo o Balé do Lugar e as Centralidades 
Descontínuas no Tempo, que funcionam como elementos de condução da identificação 
desta centralidade que se transforma com o tempo. Apontar como a centralidade cultural 
desta escola de samba se expressa é o objetivo principal desta pesquisa, com vistas a 
revelar esta agremiação em sua sede-quadra como um lugar central de expressiva 
conotação cultural e de grande ressonância. 

 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO GRES UNIÃO DA ILHA DO GOVERNADOR 

A Ilha do Governador é subdivida em diversos bairros pertencentes à cidade do 
Rio de Janeiro. Esta diversidade de caráter sócio-espacial se manifesta no convívio de 
áreas profundamente desprovidas de infra-estruturas com áreas que abrigam famílias de 
alto poder aquisitivo, todas dividindo o mesmo acidente geográfico. A Ilha representa, 
numa escala menor, as diferenças sócio-espaciais encontradas na cidade do Rio de 
Janeiro. 

Em termos de manifestações festivas, o carnaval sempre esteve presente no bairro. 
Já se tem notícias de blocos, cordões e ranchos existentes na Ilha do Governador nas 
primeiras décadas do século XX, segundo Pereira Cunha (2001). Vide a tabela abaixo : 
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Tabela 1 - Agremiações Carnavalescas por Freguesias da Cidade do Rio de Janeiro– 
1901-1910* 

 Cordões Ranchos Sociedades Não 

identificadas 

Total 

Candelária,Sacramento, São 

Jose e Santo Antonio 
9 2 11 4 26 

Glória e Lagoa 26 22 3 16 67 

Santana, Santa Rita e Espírito 

Santo 
72 37 5 33 147 

Engenho Velho, Engenho 

Novo, São Cristóvão e Gávea 
23 9 8 24 64 

Irajá, Jacarepaguá, Inhaúma, 

Guaratiba, Campo Grande, 

Santa Cruz, Ilha do 

Governador, Ilha de Paquetá 

18 10 3 25 56 

Total 148 80 30 102 360 

Fonte : Maria Clementina Pereira Cunha. Ecos da Folia – Uma História Social do Carnaval Carioca entre 
1880 e 1920. pg:166. 
* Os números mencionados correspondem apenas àquelas agremiações cuja localização pode ser 
estabelecida, entre o total das 492 identificadas no período (ver tabela 1). Não foram considerados aqui os 
grupos de localização desconhecida e as agremiações exclusivamente infantis. 

   

Analisando a tabela acima, não é possível precisar a quantidade de agremiações 
carnavalescas existentes na Ilha do Governador no começo do século XX, porém 
apreende-se uma noção de que tais entidades já se faziam presentes no bairro. Elas eram 
predominantes em freguesias mais próximas as áreas ocupadas da cidade do Rio de 
Janeiro, como Santana, Santa Rita e Espírito Santo, porém já, como nos mostra a tabela, 
apareciam em áreas mais desabitadas, como Guaratiba, Campo Grande e Paquetá. 

O bairro do Cacuia, localizado na parte central do lado leste da Ilha do 
Governador – porção mais ocupada do bairro – sempre foi o lócus dos festejos 
carnavalescos, apesar de recentemente ter perdido este status em razão da proibição dos 
chamados “bailes carnavalescos de rua”, promovidos pela prefeitura em vários pontos da 
cidade durante o carnaval. Os índices elevados de violência e insegurança foram os 
catalisadores desta restrição. 

No entanto, por volta da década de 1950, o bairro do Cacuia servia de palco 
para as manifestações carnavalescas locais.  Pequenas escolas de samba e blocos de 
diversos lugares da Ilha convergiam para lá durante o carnaval, realizando lá seus 
desfiles. Entretanto, nenhuma destas agremiações representavam o bairro onde eram 
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realizados os festejos, ou seja, o Cacuia não possuía nenhuma escola de samba 
associada a ele.  

Com base neste hiato, três amigos locais, Maurício Gazelle, Joaquim Lara de 
Oliveira (o Quincas) e Orphylo Bastos, tiveram a idéia de criar uma agremiação que 
representasse o lugar. Esta idéia foi levada a outros amigos que se reuniam 
constantemente em torno de um time de futebol local, o União Futebol Clube. 
Finalmente, no dia 7 de março de 1953, num armazém de propriedade de Maurício 
Gazelle, foi fundada a Escola de Samba União, posteriormente denominada União da 
Ilha do Governador, utilizando como cores representativas o azul, o vermelho e o branco. 

Já é tradicional no universo das escolas de samba do Rio de Janeiro o 
apadrinhamento de uma agremiação recém-criada por uma outra mais antiga. No caso 
da União da Ilha do Governador, a Portela ficou com este encargo, denominado pelos 
integrantes de “batismo”, que, segundo uma das definições dadas pelo Dicionário 
Aurélio, significa o “ato de dar nome a uma pessoa ou coisa ”. No caso das agremiações, 
significa que a partir daquela momento ela teria seu nome reconhecido e estaria 
aprovada para ingressar no mundo do samba carioca.  

Em termos de simbologia, a União da Ilha do Governador tem como 
representantes  a águia, sugerida pelo antigo presidente da Portela e dono de bancas do 
jogo do bicho carioca, Natal e representa o apadrinhamento realizado pela Portela. 
Outro animal-símbolo da escola é o cavalo-marinho, devido à forte relação que a Ilha 
do Governador possui com a Baia de Guanabara. 

A União da Ilha do Governador iniciou suas apresentações no Cacuia um ano 
após a sua fundação e entre 1954 a 1959 foi a vencedora dos desfiles de carnaval do 
lugar. Em 1960, ao ser registrada na Associação das Escolas de Samba do Estado da 
Guanabara,  a agremiação passou a desfilar no terceiro grupo, nesta época então 
realizado na Praça Onze. Em 1961 foi classificada em segundo lugar, tendo o direito de 
desfilar no segundo grupo. Passou ao grupo 1, então elite das escolas de samba cariocas 
e mais tarde chamado de grupo especial, no carnaval de 1974.  

É a partir da segunda metada da década de 1970 que a escola, desfilando entre 
as grandes do carnaval carioca, passa por um processo de popularização intenso. Alguns 
aspectos particulares à escola motivaram e realçaram este fenômeno. Um deles foi o 
grande sucesso desempenhado nos meios de comunicação por alguns de seus sambas-
enredo, tais como : Domingo (1977), O Amanhã (1978), O que será ? (1979), Bom, 
Bonito e Barato (1980) e É Hoje (1982).   

Outro fator relevante para a construção da popularidade da escola foi a leveza 
artística e plástica incutida em seus desfiles. Desvirtuando-se dos padrões recém 
concebidos na época, onde os carros alegóricos começavam a ser redimensionados em 
tamanho e novos materiais eram utilizados com o objetivo de dar um caráter 
espetaculoso ao desfile, a União da Ilha do Governador passa a ter a imagem de uma 
agremiação que privilegia um carnaval simples, criativo, barato e alegre, características 
que a acompanham até os dias de hoje, mesmo tendo a escola há alguns anos adotado 
o padrão estético da maioria das outras agremiações, afastando-se dos modelos de 
desfiles que a proveram de visibilidade. 
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Estas características seriam confirmadas pela própria escola em 1980, quando 
esta apresenta em seu desfile carnavalesco o enredo autobiográfico intitulado Bom, 
Bonito e Barato, fazendo uma consistente declaração de identidade : “ Sou a 
comunicação, não tenho luxo e nem riqueza, há simplicidade e beleza...muito bom, o meu 
bonito é barato, da simpatia o retrato do povo no carnaval ( Robertinho Devagar, Edinho 
Capeta e Jorge Ferreira ) ” 

Atualmente, a escola desfila no chamado Grupo de Acesso A do carnaval do Rio 
de Janeiro, equivalente ao antigo Grupo 2. 

 

LUGAR, IDENTIDADE E MEMÓRIA : PARÂMETROS PARA A CONSTRUÇÃO DA 
CENTRALIDADE CULTURAL DO GRES UNIÃO DA ILHA DO GOVERNADOR 

Os conceitos de Lugar, Identidade e Memória são de fundamental importância 
para se compreender a centralidade cultural exercida pela União da Ilha do Governador. 
É com base nestes três alicerces que a agremiação terá uma projeção cultural pelo 
espaço geográfico, configurando, desta forma, sua centralidade cultural. 

 

O GRES União da Ilha do Governador como Lugar 

No interior do contexto da Geografia Humanística, o conceito de Lugar refere-se à 
um espaço dotado de afetividade e simbolismos por parte de quem o ocupa. Segundo 
TUAN (1983), é o espaço fechado e humanizado, vivenciado pelos seres humanos 
através das experiências, que podem ocorrer em diversos locais, como os de moradia, 
trabalho, lazer, entre outros. Quando o espaço assume a condição de lugar, este passa 
de indiferenciado à significativo e íntimo para o indivíduo. A junção entre a pessoa e o 
lugar ocorrerá através dos chamados laços topofílicos, de acordo com TUAN (1983).  

Ainda, segundo este autor, o lugar ocorre em escalas variadas, podendo-se 
configurar desde uma parte da casa que o morador ocupa e nutre afetividade especial, 
passando por um bairro, até todo o planeta Terra. O lugar é um “centro de reconhecido 
valor” (TUAN, 1983:53 ). 

Em relação à União da Ilha do Governador, há uma perfeita sincronia entre o 
conceito de lugar e a maneira como a escola se apresenta para seus integrantes e 
componentes que vivenciam o cotidiano da agremiação. A quadra-sede funciona como 
um lugar, imbuído de laços topofílicos que o atam de forma intensa com seus 
freqüentadores.  

Fragmentada em diversas partes, a quadra-sede, além de funcionar como lugar 
para todos seus integrantes, que a vivenciam em seu cotidiano e nutrem por ela uma forte 
sentimentalidade, é fragmentada em diversas partes, cada uma cumprindo uma função 
diferente. Há o local designado para a velha guarda da escola, que tem por objetivo 
reunir os integrantes mais antigos, os troféus e condecorações obtidos pela agremiação 
em toda sua história, etc, funcionando, desse maneira, como um lugar que tem por 
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objetivo preservar a memória da escola, materializada nele através das pessoas que o 
freqüentam e pelos prêmios alcançados. 

Outro lugar dentro da sede-quadra bem delimitado e com função específica é a 
parte administrativa da escola, com objetivo de abrigar funcionários, diretoria e pessoas 
envolvidas com a parte gerencial da agremiação, podendo também ser, segundo TUAN 
(1983), um lugar, de acordo com a relação topofílica entre este e as pessoas que o 
ocupam. 

Analisando a quadra-sede da escola, percebe-se que esta funciona como lugar, 
de dimensão física e simbólica e, ao mesmo tempo, possui diversos lugares reservados a 
funções específicas e freqüentado por pessoas distintas dentro da escola. Desta forma, 
percebe-se que para o integrante da União da Ilha do Governador, há uma relação 
topofílica com a quadra-sede, que é geral para todos que a vivenciam, e uma relação 
mais estreita e específica com os seus lugares que ocupam dentro da agremiação. O 
espaço destinado a velha guarda, por exemplo, possui mais valor para os componentes 
mais antigos do que para as pessoas que cuidam da parte administrativa da escola. 

 

Identidade 

O conceito de identidade também é fundamental para a compreensão da 
centralidade cultural da União da Ilha do Governador. Segundo LE BOSSE (2004), a 
identidade tem o objetivo de “dar substância e sentido a objetos e pessoas”. 

O processo de Identificação pressupõe não apenas a nomeação de objetos e 
pessoas, mas também uma atitude de desencadear um “sentimento de pertencimento 
comum, de partilha e de coesão sociais” ( LE BOSSE, 2004:161). 

Segundo HAESBAERT (1999), o processo de identificação é relacional, ou seja, 
pressupõe uma relação social. A construção da identidade deve ocorrer necessariamente 
apoiada numa base territorial, que no caso, seria a União da Ilha do Governador como 
lugar.  

De acordo com MELLO (1991), é o lugar que retém as experiências e aspirações 
das pessoas que o freqüentam. A partir do momento em que há a junção 
fenomenológica entre o lugar União da Ilha do Governador e a consciência de seus 
componentes, a identidade assume um caráter espacial e a quadra-sede passa a ter um 
sentido mais humanístico e simbólico, sendo transformada pelos integrantes e 
provocando nestes novas ações.  

Estas ações, imbuídas pela afetividade promovida pelo lugar identitário, serão 
fundamentais para a produção dos simbolismos irradiados pela escola de samba. 
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Memória 

Terceiro pilar de sustentação para se construir uma centralidade cultural, a 
memória, aliada ao lugar e a identidade, possui também grande importância na 
afirmação e, principalmente, perpetuação dos simbolismos gerados pela agremiação. 

É fundamental a compreensão de dois tipos de memória, uma individual e outra 
coletiva.  

Segundo ABREU (1998), a memória individual é aquela que se organiza de 
diversas formas e são passíveis de distorções em relação à datas, pessoas, etc, além de 
possuir localizações espaciais fluidas e deformadas em múltiplas escalas. 

Todavia, HALBWACHS (1990) afirma que esta memória não é completamente 
individual, pois para que haja uma lembrança o homem deve remeter-se a outros seres e 
pontos de referência externos a ele e impostos pela sociedade. Sem palavra e idéias – 
que o indivíduo toma emprestado de seu meio – seria impossível a realização deste tipo 
de memória. 

No caso da memória coletiva, esta já se faz de modo compartilhado. ABREU 
(1998), citando HALBWACHS (1990) a define : “conjunto de lembranças construídas 
socialmente e referenciadas a um conjunto que transcende o indivíduo” (ABREU, 
1998:12). 

A partir do momento em que esta memória coletiva começa a perder-se por não 
encontrar mais sustentação em um grupo, ela pode ser escrita e registrada, 
transformando-se, de acordo com HALBWACHS (1990), em memória histórica. 

A memória possui sustentação espacial e, logo, um papel importante na 
configuração de um lugar central. Segundo MELLO (1991), “é através da memória que o 
lugar do passado ganha permanência, transcendendo a sua forma material e ficando 
eternizado na memória”.   

No caso da União da Ilha do Governador, a memória coletiva existente entre os 
mais antigos componentes da agremiação irá se integrar ao lugar, fazendo com que este 
tenha uma sustentação simbólica cada vez mais sólida e, agora, permanente. O sambista 
da União da Ilha do Governador, portanto, vivencia um lugar e reveste este de memória, 
que irá se materializar na preservação de experiências vividas coletivamente e 
individualmente dentro da agremiação. Estas memórias podem estar ligadas à vários 
acontecimentos, tais como : o esforço desempenhado em grupo afim de conseguirem o 
espaço físico para a construção da quadra-sede ou um samba-enredo que remeta o 
componente a um momento de felicidade e glória da escola vivido em carnavais 
passados, etc.  

Na medida em que a escola, em suas apresentações na quadra-sede, proclama 
sambas e desfiles antigos, o caráter espacial da memória é reforçado, de modo que  o 
lugar seja consubstanciado como um lócus de preservação do passado vivido pelos 
integrantes da agremiação, tornando este tempo vivo e mantenedor dos fluxos simbólicos 
irradiados pela escola, tais como : a idéia de que a agremiação permanece como um 
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lugar onde, através do samba, as pessoas atingem a felicidade ao ouvirem suas belas 
composições musicais. 

Portanto, ao analisarmos estes três conceitos : lugar, identidade e memória 
associados à agremiação União da Ilha do Governador, percebe-se que eles atuam de 
forma integrada, de modo que o lugar, espaço detido de afetividade ligado ao integrante 
por laços topofílicos, seja revestido de uma identidade construída a partir das relações 
que ocorrem entre as pessoas que vivem o cotidiano da escola. Esta identidade de 
pertencer a União da Ilha do Governador é, ao mesmo tempo, reafirmada à agremiação 
como lugar.  

Ao mesmo tempo, a memória dá ao lugar um sentido de permanência, que 
segundo MELLO (1991), transcende a forma material e fica eternizado através desta 
memória. 

É imbuída desses aspectos: lugar, lugar-memória e lugar-identidade, que a União 
da Ilha do Governador começa a produzir seus fluxos simbólicos ( música, desfiles, 
enredos, sambas ) que irão se propagar pelo espaço, sendo o ponto de partida para a 
construção de uma centralidade cultural, que se confirma espacialmente ao atrair 
pessoas envolvidas por esses fluxos. 

 

A CENTRALIDADE CULTURAL DO GRES UNIÃO DA ILHA DO GOVERNADOR 

O conceito de Centralidade Cultural 

O espaço geográfico, em profunda relação com a sociedade, se manifesta 
permeado de objetos, usos, formas e funções, que, ao serem organizados pelo homem, 
passam a configurar expressões sociais baseadas na economia, na cultura, na política e, 
claro, no espaço. O fenômeno da centralidade é uma das mais constantes manifestações 
espaciais criadas a partir da relação espaço e sociedade.  

Segundo MELLO (1996), a centralidade assume nuances diversas em diferentes 
escalas. São lugares centrais o cinema, uma cabine telefônica, etc porque irradiam idéias 
e significados e atraem usuários. Também são imbuídas de centralidade a cidade, a 
região e a pátria, podendo adquirir o significado simbólico de lugar central.  

A Geografia Humanística utiliza o viés etnocêntrico como base para se 
compreender a centralidade de um lugar, ou seja, a cultura, e não apenas a economia, é 
um importante parâmetro para a compreensão do devido fenômeno. As centralidades, 
por se manifestarem com grande complexidade, precisam ser estudadas sob o enfoque 
cultural. 

 

A Expressão da Centralidade Cultural do GRES União da Ilha do Governador 

Como entidade cultural por natureza, a União da Ilha do Governador possui uma 
expressão espacial e cultural onde ambas funcionam indissociavelmente, produzindo a 
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centralidade cultural da agremiação. Verificar como esta centralidade sob viés cultural se 
manifesta no espaço geográfico é a próxima tarefa deste trabalho.Para atingir tal 
objetivo, utilizo como base teórica o Balé do Lugar e as Centralidades descontínuas no 
tempo.  

 

O balé do Lugar 

Este conceito é elaborado com base no homem, no tempo e no espaço. Segundo 
SEAMON (1980), o Balé do Lugar é constituído pela fusão de dois parâmetros que o 
definem : o balé do corpo e as rotinas espaço-temporais.  

O balé do corpo refere-se aos gestos, itinerários e movimentos que fazem parte de 
uma função ou objetivo qualquer, como lavar pratos ou operar uma máquina. Já a rotina 
espaço-temporal envolve atividades como levantar da cama, caminhar para a fábrica, 
etc, incorporando o balé do corpo. Portanto, as atividades rotineiras realizadas no tempo 
e no espaço ganham vida a partir do momento em que integram o balé do corpo. O 
suporte ambiental será o palco onde se realizará esta integração, que pressupõe também 
uma movimentação pelo espaço. 

Segundo MELLO (1991), o homem transita pelo espaço “caminhando com os 
próprios pés” ou com o uso de meios de transporte. O Balé do Lugar, assume, assim, um 
caráter dinâmico, acrescido agora de intensa movimentação e capacidade de 
deslocamento realizada pelo homem. Transitando de um lugar a outro, os próprios 
veículos tornam-se agentes do Balé do Lugar. 

Este conceito possui grande aplicabilidade na compreensão da centralidade 
cultural da União da Ilha do Governador. A escola de samba irradia idéias e simbolismos 
através de seus sambas, desfiles e apresentações e isto provoca uma mobilização em 
torno da escola, produzindo uma constante atração de pessoas em relação a ela, tais 
como : a diretoria da escola, auxiliares, funcionários, sócios, componentes, baianas, 
torcedores, etc, projetando, desta forma, múltiplas relações em torno da agremiação. 

O Balé do Lugar em relação à escola ocorre de diversas maneiras. Grande parte 
das pessoas que deslocam-se para a agremiação são residentes na Ilha do Governador, 
mais especificamente nas proximidades do Cacuia, lócus da criação da agremiação. 
Portanto, é dos arredores deste bairro que as pessoas citadas acima saem e produzem 
seu caminhar em direção à escola, produzindo, desta maneira, uma movimentação 
cotidiana em torno da União da Ilha do Governador. Devido à proximidade, estas 
pessoas, em sua maioria, não utilizam veículos, sendo elas mesmas atores do balé do 
lugar. 

Porém, existe uma parcela significativa de pessoas que realizam grandes 
deslocamentos afim de atingir a escola de samba. Geralmente, são torcedores, 
integrantes dos desfiles e admiradores gerais da escola, que nos períodos que antecedem 
o carnaval, visitam a agremiação. Este deslocamento se dá geralmente através de 
veículos, produzindo um balé do lugar extremamente dinâmico e intenso. Muitas dessas 
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pessoas moram em outros bairros da cidade e uma parte delas sequer reside na Ilha do 
Governador.  

Pessoas de fora da cidade do Rio de Janeiro também acorrem em direção à 
agremiação nesta época do ano. São pessoas provenientes de outras regiões do país que 
aproximam-se com o intuito de visitar ou desfilar pela escola. 

Percebe-se, portanto, que o Balé do Lugar se dará de forma diferente para os 
integrantes que vivenciam a escola em seu cotidiano, ou seja, os moradores do bairro do 
Cacuia e outros residentes na própria Ilha do Governador. Para eles o deslocamento será 
bastante simples, exigindo do corpo um itinerário familiar e corriqueiro pelo espaço. Já 
no caso dos torcedores e admiradores que residem distantes da escola, o balé do lugar 
será mais dinâmico, com o uso de veículos, que substituirão o corpo como atores, 
vencendo grandes distancias para atingirem a agremiação. Geralmente, estes casos 
ocorrem em períodos carnavalescos. 

O balé do lugar constitui, assim, a primeira base de apoio para o entendimento 
da centralidade cultural desta agremiação de samba. 

 

Centralidades Esporádicas 

O segundo parâmetro de base para se compreender como se expressa a 
centralidade cultural da União da Ilha do Governador são as Centralidades Esporádicas, 
propostas por MELLO (1996).  

As diversas interações espaciais, bem como seu grau de intensidade, podem 
manifestar-se de maneira diferente ao longo do ano, produzindo centralidades 
descontínuas no tempo, onde um determinado lugar irradiará, num período determinado, 
uma grande intensidade de fluxos simbólicos. Em contrapartida, este receberá uma 
quantidade acentuada de pessoas, trabalhadores, etc, fazendo com que o lugar seja 
revestido de um poder de atração que ocorrerá apenas naquele momento. No entanto, 
quando se encerra o aspecto motivador desta atração, os fluxos de pessoas são 
redirecionados e passam a atuar de outra maneira, fazendo com que a centralidade do 
lugar assuma uma outra expressão. 

Em razão do Carnaval ser uma manifestação localizada numa determinada época 
do ano, os fluxos simbólicos que a escola irradia, bem como a quantidade de pessoas 
que ela atrai, aumentam na proximidade desse período. A Centralidade Cultural da 
União da Ilha do Governador será mais intensa em períodos carnavalescos, onde a 
agremiação estará realizando todos os preparativos para seu desfile na Passarela do 
Samba, mobilizando trabalhadores em dois lugares diferentes, a quadra-sede da escola, 
onde são confeccionadas as fantasias destinadas à comunidade e o chamado barracão, 
situado na chamada área da Leopoldina, próximo a um dos acessos da Linha Vermelha.  

Desta forma, podemos classificar uma série de fixos e fluxos que irão constituir esta 
centralidade cultural esporádica. Os fixos seriam a quadra-sede, o barracão e a 
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Passarela do Samba, que estariam conectados pelos fluxos de trabalhadores, torcedores, 
componentes, etc   

Segundo a análise realizada, foram encontrados dois perfis de centralidades 
ocorrendo ao longo do ano. O primeira, onde os fluxos são mais intensos entre os fixos, 
ocorre durante a época carnavalesca, precisamente entre os meses de novembro e 
fevereiro. O segundo tipo é a centralidade que se configura nos períodos não-
carnavalescos, onde a intensidade dos fluxos diminuem e a escola é praticamente 
desconectada dos fixos barracão e Passarela do Samba. Vejamos os esquemas abaixo : 

 

Esquema  Hipotético 1 - Interações Espaciais Descontínuas no Tempo/Centralidade 
Esporádica da União da Ilha do Governador (em colorido]) – Período carnavalesco 
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Esquema Hipotético 2 - Interações Espaciais Descontínuas no Tempo/Centralidade 
Esporádica da União da Ilha do Governador (em colorido) – Período não-carnavalesco 

 

 

Legenda de Apoio 

Área de entorno
da escola de samba

Sede da escola 
de samba

Grau de intensidade
dos fluxos simbólicos

Barracão das
escolas de samba

Passarela do 
Samba

 

   

Com o intuito de tornar o esquema mais didático, a Passarela do Samba está 
localizada no centro, visto que o objetivo final de toda agremiação de samba é atingir 
este espaço afim de realizar seu desfile. Situo, portanto, a União da Ilha do Governador 
entre outras escolas de samba, com o objetivo de tornar mais clara a expressão de sua 
centralidade e a relação desta, através dos fluxos, com os determinados fixos. 

No esquema 1, há uma atração e irradiação de fluxos de pessoas e fluxos 
simbólicos, respectivamente, muito acentuada, visto que este período é aquele relativo às 
proximidades do carnaval, onde a escola projeta-se culturalmente de forma agressiva 
pelo espaço. É o momento em que é feita a divulgação do enredo e do samba que serão 
apresentados na Marques de Sapucai. Ao mesmo tempo, a escola necessita de 
trabalhadores no barracão, para a construção das alegorias, e na quadra, para a 
confecção das fantasias. Neste sentido, nota-se uma centralidade cultural mais intensa 
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entre a quadra-sede e o barracão, que preparam neste momento o carnaval. Este, por 
sua vez,  convergirá para a Passarela do Samba, tornando-a integrada aos primeiros. Ela 
funcionaria, neste caso, como uma espécie de espaço imaginário a se atingir.  

Em contrapartida, percebe-se que as relações da escola com os fixos situados em 
seu entorno, neste momento, diminuem de importância, ou seja, a União da Ilha do 
Governador, como escola de samba e tendo o intuito de construir o seu desfile 
carnavalesco, vai estabelecer relações espaciais e culturais mais intensas com os fixos que 
possibilitem-na alcançar seu objetivo : desfilar na Passarela do Samba. 

O esquema 2 mostra uma centralidade diversa em relação ao período 
carnavalesco, onde as relações entre os fixos sede-quadra, barracão e Passarela do 
Samba passam a ser de pouca intensidade, visto que neste momento não há mobilização 
em torno do desfile. Ao mesmo tempo, as relações da agremiação com seu entorno 
aumenta. A realização de eventos freqüentados em sua maioria pelos integrantes, 
associados e torcedores que residem próximo a escola, a cessão da quadra para festas e 
outros eventos, não necessariamente ligados ao carnaval,  fazem com que a centralidade 
cultural em tempos não-carnavalescos se altere e passe a atuar, predominantemente, 
numa escala do bairro. 

Configura-se, desta maneira, duas centralidades esporádicas, que irão ocorrer em 
função da proximidade ou afastamento do período carnavalesco. 

É importante também ressaltar a presença de uma centralidade que ocorre em 
função das relações da sociedade com o chamado espaço vivido, conceito muito 
utilizado na corrente humanística da Geografia. Segundo Gallais (1987), o espaço vivido 
é marcado por forte afetividade, que diz respeito ao gostar dos lugares e a movimentação 
espacial que se faz imbuída desse laço afetivo. Os lugares e áreas distantes tornam-se 
próximas em razão dessa afetividade. Portanto, no caso da União da Ilha do 
Governador, podemos relacionar o lugar da agremiação e os torcedores/admiradores 
que residem em áreas distantes, como outros estados, regiões e países.  

Quando a escola irradia seus sambas, a imagem dos seus desfiles e a mensagem 
dos seus enredos, etc pelo espaço, ela atrai a atenção destes admiradores. Os laços de 
afetividade são reforçados e funcionam como elos que transpassam as distâncias do 
espaço absoluto, fazendo surgir a dimensão do espaço vivido e relativo, originando, 
desta maneira, uma centralidade calcada em distancias não-métricas.  Estas pessoas 
situam-se a quilômetros de distancia da agremiação, porém estão muito mais ligadas à 
ela do que indivíduos que residem próximos, porém não mantém nenhum tipo de vínculo 
com a escola. 

 

CONCLUSÃO  

Ao analisar como se expressa a centralidade cultural da União da Ilha do 
Governador, percebemos claramente duas dinâmicas diferentes ocorrendo em tempos 
diversos.  
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Num primeiro momento, é preciso ressaltar a intensidade da irradiação de fluxos 
simbólicos proporcionados pela agremiação. A projeção musical, plástica e artística 
ocorrida na segunda metade da década de 1970 provocou uma forte popularização da 
agremiação.   

Este viés popular assumido pela União da Ilha do Governador é preservado pela 
agremiação a partir do momento em que aquele lugar, construído a partir de laços 
topofílicos,  passa a assumir um caráter de identidade e memória tornando a agremiação 
reconhecida até hoje pelo modelo que a marcou há três décadas atrás : um caráter 
descompromissado de desfilar, sambas melodiosos e plástica criativa e colorida. Estas 
características, ao serem propagadas pelo espaço, provocam um efeito de retorno que se 
materializa no desembocar de pessoas, trabalhadores, admiradores, etc em direção à 
agremiação de forma intensa, produzindo, desta forma, uma centralidade cultural. 

A União da Ilha do Governador como lugar central se projeta de maneira diversa 
no espaço, produzindo uma centralidade mais acentuada no período carnavalesco, em 
que a agremiação se integra aos fixos barracão e Passarela do Samba, esta última com o 
intuito de realizar seu desfile e atrair mais pessoas. Além dos diretores e freqüentadores 
habituais da escola, são atraídos para ela torcedores e admiradores provenientes de 
diversos lugares. Estas pessoas transitam pelos caminhos desta centralidade a partir do 
momento em que visitam a quadra nos ensaios, buscam fantasias para o desfile e visitam 
o barracão durante a construção das alegorias, mobilizando-se pelos determinados fixos. 

Em períodos não-carnavalescos, o direcionamento de fluxos da centralidade 
cultural é alterado, sobressaindo neste caso o transito permanente das pessoas que 
residem próximas a agremiação, sendo estes mais ligados a escola de samba. São 
compositores, administradores, torcedores do bairro, baianas, etc. que vivem o cotidiano 
do lugar. Os laços de atração exercidos sobre estas pessoas são extremamente mais 
fortes do que os fluxos que atraem torcedores longínquos em períodos próximos ao 
carnaval, visto que são estes indivíduos que constroem a identidade e a memória da 
União da Ilha do Governador, dando a possibilidade do lugar ser revestido com tais 
conceitos e, ao mesmo tempo, produzir transformações na vida social destas pessoas. 
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