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RESUMO 

 

As escolas de samba representam uma manifestação carnavalesca que é considerada símbolo da cidade 
do Rio de Janeiro e até mesmo do Brasil. Porém, os processos que levaram à emergência das escolas no 
Carnaval carioca, e à sua posterior descaracterização, estiveram plenos de conflitos, em que o espaço 
urbano em transformação foi palco, reflexo e condicionante. Nosso objetivo é explicitar a relação entre a 
transformação do espaço urbano, principalmente quanto ao plano e à paisagem urbanos, e as escolas de 
samba do Rio de Janeiro. A metodologia consistiu em uma revisão bibliográfica a partir da qual a 
construção de um quadro teórico-conceitual permitiu uma leitura geográfica sobre a evolução do Carnaval 
carioca e das escolas de samba. A periodização resultante dessa análise identifica três períodos. O primeiro 
caracteriza-se por uma disputa do espaço e corresponde ao período anterior ao surgimento das escolas de 
samba – ou seja, antes de 1928 –, quando diversas manifestações carnavalescas, como o entrudo, as 
sociedades, os cordões e os ranchos, disputavam a ocupação da área central da cidade. O segundo 
caracteriza-se pela conquista do espaço, entre os anos 20 e o início dos anos 60, quando as escolas de 
samba assumem a hegemonia no Carnaval carioca e conquistam a primazia sobre as principais avenidas 
da cidade. O terceiro e último caracteriza-se pelo controle do espaço, efetuado de diversas formas pelo 
estado, que determinou a atual ordem espacial das escolas de samba no Carnaval e contribuiu para sua 
descaracterização nas últimas décadas. Através da periodização efetuada, podemos verificar que a 
evolução do carnaval no Rio de Janeiro esteve diretamente vinculada às mudanças no plano urbano da 
cidade, ao processo de segregação sócio-espacial e às estratégias espaciais praticadas pelos atores sociais 
urbanos. 
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INTRODUÇÃO 

O padrão organizacional das cidades capitalistas reflete “a complexa estrutura 
social em classes” (CORRÊA, 2002, p.8) inerentes a este modo de produção. Os 
diferentes grupos e classes sociais que coabitam o espaço urbano possuem interesses 
diversos e geralmente conflitantes. Interesses estes que são territorializados e se 
materializam produzindo espaços heterogêneos. ABREU argumenta que a 

“estrutura espacial de uma cidade capitalista não pode ser dissociada das 
práticas sociais e dos conflitos existentes entre as classes urbanas. Com efeito, a 
luta de classes também reflete-se na luta pelo domínio do espaço, marcando a 
forma de ocupação do solo urbano” (ABREU, 1997, p.15). 

Conforme definição apontada por CORRÊA e adotada por nós para realização 
deste trabalho, que não é sobre o espaço urbano em si, mas sobre um fenômeno que 
sobre ele se apóia, entendemos que 

“O espaço urbano capitalista – fragmentado, articulado, reflexo, condicionante 
social, cheio de símbolos e campo de lutas – é um produto social, resultado de 
ações acumuladas através do tempo, e engendradas por agentes que produzem 
e consomem espaço” (CORRÊA, 2002, p.11). 

Pensar as escolas de samba como uma representação social, é pensar um 
fenômeno dinâmico que sofre transformações que acompanham a estrutura social e 
deixam suas marcas gravadas no espaço, dando origem a novas paisagens, que trazem 
no seu seio novas formas, novas funções e novos significados. 

“Se a paisagem urbana é um produto do trabalho social, profundamente 
impregnada de relações sociais e conflitos, e não o produto de um 
indeterminado agente denominado cultura, a paisagem urbana desempenha, 
por intermédio daqueles que a controlam e definem novos significados, a tarefa 
de apagar ou minimizar aquelas relações e conflitos e, ao mesmo tempo, 
promover aquilo que seus controladores desejam, isto é, transformá-la em 
produto espontâneo, natural, e fruto de uma tradição da qual a harmonia social 
e o desejo de progresso são partes integrantes” (CORRÊA, 2003, p.181). 

Passar do espaço-tempo cotidiano ao espaço do Carnaval, definido por uma data 
específica, nos coloca a necessidade de tratar de diferentes referenciais de ordem e 
desordem, de fantasia e realidade, de espaço concreto e simbólico. É nesse sentido que 
concordamos com FERREIRA: 

“O Carnaval reproduz, sim, o mundo, mas de um modo que não é nem direto 
nem automático. Portanto, a análise da relação do nosso Carnaval com a 
estrutura social do Rio de Janeiro não deve ser feita de modo automático e 
unívoco, mas sim relativizando-se os dados e os conceitos” (FERREIRA, 2000, 
pág. 4) 

Ao tentarmos propor uma periodização para o Carnaval carioca, a partir de uma 
abordagem geográfica, devemos partir de referências já estabelecidas, dentre as quais se 
destacam os trabalhos de FERREIRA (2000) e FERNANDES (2001). FERREIRA tem seu 
recorte temporal entre os anos de 1850 e 1930, quando trata especificamente das 
transformações do espaço urbano e das manifestações carnavalescas. FERNANDES tem 
seu enfoque entre os anos 1928 e 1949, quando estabelece uma relação entre a 
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emergência da escolas de samba no Carnaval carioca e a construção de uma identidade 
nacional no período de Getúlio Vargas. 

A periodização resultante de nossa análise identifica três períodos. O primeiro 
caracteriza-se por uma disputa do espaço e corresponde ao período anterior ao 
surgimento das escolas de samba – ou seja, antes de 1928 –, quando diversas 
manifestações carnavalescas, como o entrudo, as sociedades, os cordões e os ranchos, 
disputavam a ocupação da área central da cidade. O segundo caracteriza-se pela 
conquista do espaço, entre os anos 20 e o início dos anos 60, quando as escolas de 
samba assumem a hegemonia no Carnaval carioca e conquistam a primazia sobre as 
principais avenidas da cidade. O terceiro e último caracteriza-se pelo controle do espaço, 
efetuado de diversas formas pelo estado, que determinou a atual ordem espacial das 
escolas de samba no Carnaval e contribuiu para sua descaracterização nas últimas 
décadas. 

A abordagem que propomos em nosso trabalho se difere das anteriores no recorte 
temporal e no enfoque temático. Embora refaçamos o mesmo percurso dos trabalhos 
anteriores, ou seja, voltando às primeiras formas de manifestação carnavalesca no Brasil, 
destacamos como recorte temporal principal o período compreendido entre o início da 
década de 60 até meados da década de 80. Com relação ao tema, procuramos enfatizar 
a organização espacial do Carnaval carioca como resultado de uma tensão entre os 
diversos atores sociais envolvidos na festa carnavalesca e introduzir o conceito de cenário 
urbano para designar o espaço de celebração do Carnaval pelas escolas de samba. 

(...) o cenário é mais que o fundo diante do qual o espetáculo se desenrola. Um 
cenário compõe-se das formas que ocupam o espaço cênico e com as quais os 
atores irão interagir, dando sentido a este espaço cênico. (...) Os espaços 
públicos também constituem espaços precisos, referências empíricas, repletos de 
formas com suas funções e significados.  

A análise do espaço público como um cenário deve considerar duas dimensões 
básicas: funcional e simbólica. A dimensão funcional do cenário corresponde ao uso 
imediato, à interação dos atores com a forma. De maneira semelhante, os espetáculos 
sociais fazem uso e atribuem funções às formas do espaço. Estas formas são, inclusive, 
condição para a realização deste espetáculo. A dimensão simbólica por sua vez 
corresponde aos significados que permeiam estas formas, para além da sua função 
imediata. Esta dimensão simbólica é o sistema de significados destas formas, bem como 
do cenário como um todo. (FERREIRA DA SILVA, 2004, pág. 45) 

A dimensão funcional do cenário carnavalesco refere-se às possibilidades de 
práticas carnavalescas que os objetos e arranjos espaciais concedem aos foliões. A 
dimensão simbólica do cenário pode ser atribuída socialmente – originada no cotidiano 
desse espaço – e especificamente pelas manifestações carnavalescas – originada pela 
apropriação do mesmo espaço no período de Carnaval. Os cenários podem ainda ser 
ser diferenciados entre cenários construídos e cenários apropriados. 

(...) Os cenários construídos representam, como sugere o nome, aqueles que 
são elaborados em relação direta com o discurso que se pretende associar ao 
espaço. Aproximam-se mais da prática comum do teatro de construir um cenário 
específico para cada espetáculo. 
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(...) A segunda matriz, a dos cenários apropriados, surge simultaneamente à 
possibilidade de se apropriar de um espaço pronto, por assim dizer, seja pela 
comodidade que isto representa, seja pela impossibilidade de se agregar a um 
cenário construído a mesma carga simbólica que alguns espaços da cidade 
agregam. Neste caso, a força dos significados deste espaço advém do fato de 
ele não ser um simples simulacro, mas a própria fonte dos significados os quais 
se deseja tomar para um discurso. A sociedade imprime signos justamente nestes 
espaços, o que torna desnecessárias as réplicas. (FERREIRA DA SILVA, 2004, 
págs. 49-50) 

O que vamos verificar em nossa abordagem é a existência da alternância entre 
cenários construídos e apropriados na evolução do Carnaval e particularmente das 
Escolas de Samba no Rio de Janeiro.  

 

A DISPUTA PELO ESPAÇO: ENTRUDO E SOCIEDADES CARNAVALESCAS 

O Carnaval carioca antes do surgimento das escolas de samba esteve marcado 
por manifestações carnavalescas como o Entrudo, característico do período colonial e 
pré-republicano, as Sociedades, que representavam o Carnaval europeu transposto para 
o Rio de Janeiro, e as tradições trazidas do meio rural, que deram origem aos Ranchos, 
aos Blocos e aos Cordões.  

O Entrudo foi uma herança das tradições ibéricas trazidas para o Rio de Janeiro 
no período colonial e mantidas durante o Império. Caracterizava-se pela arte de, durante 
os dias de Carnaval, sair na rua fantasiado e munido de objetos cheiroso e atirá-los 
contra as pessoas.  Quanto ao seu espaço, ele era realizado em plenas ruas, das casas 
para as ruas ou de casas para casas, devido à estreiteza das ruas. Embora fosse 
praticado pelas diversas classes, a separação entre a casa e a rua era marcante. 
Enquanto em casa, a “gente de bem” se divertia com limões cheirosos de cera inocentes, 
a rua era o espaço da desordem completa e violenta, onde os escravos e as massas mais 
pobres tomavam parte na brincadeira. (CUNHA, 2001. FERREIRA, 2000) Apesar de sua 
ampla difusão, o Entrudo era considerado ilegal e sofria grande oposição da polícia, da 
Igreja e da opinião “pública” através de jornais. 

O surgimento dos Bailes, das Sociedades e dos Clubes esteve vinculado a uma 
campanha das classes mais abonadas contra a prática do Entrudo e à tentativa de 
reproduzir no Rio de Janeiro o tipo de carnaval burguês que se praticava em Veneza, 
Roma e Nice. A referência estrangeira se justificava pela ausência de uma tradição nativa 
com a qual as classes emergentes se identificassem. Em 1840, o Hotel de Itália promove 
o primeiro baile mascarado. Já a primeira Sociedade que se tem notícia foi a Constante 
Polca, fundada em 1846. Em 1855, o romancista José de Alencar anunciava, em uma 
crônica no Correio Mercantil, as novas formas de brincar o carnaval, nas quais as 
“patrícias” poderiam tomar parte, sem temer o perigo dos mascarados, realçando o 
caráter familiar dos bailes. (MORAES, 1987) Assim, é formado o Congresso das 
Sumidades Carnavalescas, considerado o primeiro Clube carnavalesco, e que promove o 
que José de Alencar chamou de “grande promenade” pelas ruas da cidade no domingo 
de Carnaval. (CUNHA, 2001, pág. 103) Em vez da agressividade dos limões-de-cheiro, 
agora eram flores, confetes e brincadeiras limpas. As Sumidades vão marcar a passagem 
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de um Carnaval das classes mais ricas de bailes internos para a ocupação das ruas. O 
Clube X, oriundo dos Acadêmicos de Joanisberg, iniciou a exibição de “carros de idéias” 
nas ruas, substituindo os temas europeus e clássicos dos préstitos – precursores dos carros 
alegóricos – pela crítica social. (MORAES, 1987) Os pufes, que eram versos compostos 
para serem cantados ou declamados, os préstitos, que eram os carros temáticos, e os 
jornais carnavalescos foram os principais veículos dos ideais progressistas – críticas sociais 
e, depois, mensagens políticas republicanas e abolicionistas – das Sociedades no 
Carnaval.  

A disputa pelo espaço no carnaval é uma expressão dos conflitos que tiveram a 
organização espacial da cidade do Rio de Janeiro como cenário imediato. Como afirmou 
FERNANDES (2001, pág.17), “o carnaval carioca moderno nasce a partir da luta contra 
o entrudo”. A prática do entrudo sofreu uma campanha eliminatória por parte das elites e 
do poder público, através dos jornais que expressavam a “opinião pública”, da Igreja e 
da polícia. Eram freqüentes nos jornais crônicas e notícias contra o entrudo, que 
estimulavam formas mais civilizadas de carnaval. E embora fosse desde sempre fora da 
lei, o entrudo passou a ser fortemente perseguido pela polícia na segunda metade do 
séc. XIX. Tal disputa vinha conjuntamente com a necessidade premente de organizar o 
espaço público, visto que as classes emergentes não aceitariam sair à rua correndo o 
risco de serem atacadas pelos arruaceiros. Assim, a polícia entrava em ação para 
garantir espaço para o Carnaval da elite. 

A perseguição ao Entrudo foi uma expressão da visão republicana das elites que, 
além de ser contra a monarquia, era ainda mais intolerante com o povo. Os clamores de 
modernização do espaço urbano foram cantados nas Grandes Sociedades, tornando 
público e colocando em evidência os debates literários e políticos restritos aos salões da 
intelectualidade. A própria monarquia havia contribuído para o crescimento das Grandes 
Sociedades e para a civilidade do carnaval. Além disso, suas práticas culturais 
características, principalmente no Segundo Império, eram os bailes e os saraus literários. 
Apesar disso, e aí o paradoxo do ideal republicano fica explícito, foi o entrudo, popular e 
caótico, a manifestação carnavalesca identificada com o ideal colonial e monárquico e 
escolhida para ser combatida e eliminada pelas elites modernizadoras. (CARVALHO, 
1987) O processo civilizador vai se impor sobre as práticas sociais urbanas e sobre a 
configuração de seu espaço. 

A reforma Pereira Passos vai representar no início do séc. XX, um marco 
fundamental para as mudanças das manifestações carnavalescas no Rio de Janeiro. 
Como resultado das intervenções urbanas no espaço começa a se efetuar uma 
segregação, incipiente no período anterior, entre os espaços do Carnaval das diferentes 
classes. Desse modo, o Centro antigo do Rio de Janeiro, já modernizado, correspondente 
ao que seria a Cidade Velha, vai ser ocupado pelo carnaval da “gente de bem”, da elite 
que se organizava em clubes e sociedades e que a partir de 1907 vai introduzir o Corso, 
manifestação carnavalesca importada da Europa que consistia na exibição dos foliões 
sobre carros conversíveis, e que ocorreu pela primeira vez na recém-inaugurada Avenida 
Central (TINHORÃO, 1997). O Entrudo veio decaindo no período que precede a 
Reforma, fruto de um forte combate por parte das autoridades e pessoalmente do próprio 
prefeito Pereira Passos. Além disso, contribuiu o destaque que as grandes Sociedades 
vinham assumindo, na tentativa de difundir a imagem civilizada do Carnaval carioca. Em 
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1904, por conta da alta repressão, o entrudo desapareceu das ruas no carnaval, embora 
tenha retornado nos anos seguintes antes de seu derradeiro fim (MORAES, 1987). 

O que parecia a vitória das elites no carnaval carioca vai ter que ser adiada por 
conta de novos elementos que vão tornar um pouco mais complexas a disputa do espaço 
carnavalesco no Rio de Janeiro. Para isso, há que se retornar um pouco no tempo para 
tratarmos das novas manifestações populares que surgiram no Rio de Janeiro na segunda 
metade do séc. XIX. 

 

AS TRADIÇÕES RURAIS TRAZIDAS À CIDADE: PRECURSORES DAS ESCOLAS DE SAMBA 

Como vimos, a disputa social pelo espaço do carnaval no Rio de Janeiro era 
bastante acentuada e remete à diversidade e ao conflito entre as classes e seus projetos 
de cidade. Portanto, é nesse quadro complexo que a escola de samba vai emergir como 
uma nova manifestação carnavalesca a tentar conquistar seu espaço. 

A chegada dos imigrantes pobres e negros oriundos da zona rural se acentuou na 
segunda metade do século XX, com a decadência do café no Vale do Paraíba. Junto com 
os imigrantes chegou também a cultura das procissões religiosas que, ao serem 
paganizadas, deram origem aos Ranchos carnavalescos, que tiveram suas primeiras 
aparições em 1870 (TINHORÃO, 1997). Os Cordões carnavalescos surgiram 
paralelamente, originados pelos Cucumbis, manifestação festiva típica de negros. As 
últimas reminiscências do Cucumbi no Rio de Janeiro foram nas últimas décadas do 
século XIX. Embora desaparecido, a herança dos Cucumbis pôde ser notada em diversos 
elementos dos Cordões carnavalescos, como o vestuário e os personagens. Além disso, 
os Cucumbis se caracterizavam pelo uso exclusivo de instrumentos de percussão, tradição 
que seria reinventada pelas escolas de samba posteriormente para se diferenciarem dos 
Ranchos (FERNANDES, 2001). Além do Cucumbi, podemos citar os Cordões de Velhos e 
os Vassourinhas como manifestações que originaram os primeiros Cordões a serem 
noticiados na imprensa em 1886 e, depois, em 1895. O crescimento da quantidade de 
Cordões fez com a primeira década do séc. XX fosse considerada a “era dos Cordões”. 
Na verdade, esse período (1901-1910) foi marcado por uma profusão de entidades 
carnavalescas e de variadas formas de se realizar o carnaval (CUNHA, 2001). Isso 
ocorreu devido à confluência de novas formas emergentes e da subsistência de formas 
em vias de desaparecimento. Além disso, o afluxo de imigrantes de diversas regiões, o 
acelerado crescimento populacional e a libertação dos escravos foram fatores 
contribuintes para a referida profusão carnavalesca. 

Aos poucos, os Cordões foram assimilando características dos Ranchos, que 
passou a ser a manifestação de maior destaque no meio popular. Os Ranchos eram 
Cordões mais civilizados, o que contribuía para sua aceitação pela polícia, que de modo 
geral sempre perseguiu de forma violenta as manifestações coletivas populares no 
carnaval. (TINHORÃO, 1997. VIANNA, 2004) As ações policiais eram justificadas 
socialmente pela construção do estigma que havia sobre o Carnaval popular de que este 
era agressivo e desordenado. Os Cordões, os Ranchos e, mais tarde, os Blocos são as 
formas populares coletivas de brincar o carnaval que começaram a surgir em meados da 
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segunda metade do séc. XIX e que vão ser sintetizados e substituídos pelas escolas de 
samba a partir na década de 30 do séc. XX. 

 

A EMERGÊNCIA DAS ESCOLAS DE SAMBA: A CONQUISTA DO ESPAÇO 

O surgimento das escolas de samba está diretamente relacionado ao processo de 
segregação sócio-espacial ocorrido nos anos que procederam a Reforma de Pereira 
Passos (TINHORÃO, 1997). O roteiro dos Ranchos ia da Saúde em direção ao Centro da 
Cidade Velha, seguindo pela antiga Rua da Imperatriz. Era lá, na Rua da Alfândega, que 
a Tia Bebiana “guardava a lapinha diante da qual, até 1912, os ranchos iam fazer 
evoluções”. Com a Reforma, “o centro do carnaval das camadas mais baixas se transferiu 
para a Praça Onze” (TINHORÃO, 1997, p.89). Era para lá que afluíam os foliões pobres 
oriundos do morro da Favela, do Telégrafo (atual Mangueira), São Carlos e das ruas da 
Cidade Nova para o lado da Central. Nesse momento, a polícia fazia a distinção entre os 
Ranchos – considerados ordeiros – e os Cordões e Blocos – sobre os quais se 
concentrava a repressão. Como meio de conseguir da polícia o mesmo tratamento 
diferencial que os Ranchos, mas sem perder a identidade popular preservada pelos 
Blocos, um grupo de malandros do morro de São Carlos vai fundar no “asfalto”, 
precisamente no Largo do Estácio, um bloco de corda desde já com seu nome histórico: 
escola de samba. (TINHORÃO, 1997) Após a apresentação da primeira escola de samba 
– Deixa Falar – na Praça Onze, em 1929, o Carnaval de 1930 viu surgir mais cinco 
escolas que foram se apresentar na Praça Onze junto com a Deixa Falar (CABRAL, 1996) 

Sintetizando vários elementos das manifestações carnavalescas antecedentes, as 
escolas de samba se caracterizavam também pela sua forma de organização que 
dependia da solidariedade de grupo. A população pobre, excluída da cidade 
modernizada e tendo que sobreviver em conjunto em ambiente hostil, vai decantar em 
forma de samba e escola de samba as vicissitudes de sua vida na cidade. Para se afirmar, 
os líderes na formação escolas de samba tiveram o trabalho de desfazer as antigas 
desavenças e preconceitos dentro da comunidade construídos no período dos Cordões e 
Blocos, bem como incorporar os participantes mais ordeiros dos Ranchos. Cartola foi um 
exemplo de liderança que conseguiu em pouco tempo realizar esse processo na 
Mangueira e constituir uma das mais tradicionais escolas de samba do Rio de Janeiro, a 
Estação Primeira de Mangueira. Em pouco tempo, as escolas de samba vão subsumir as 
demais manifestações carnavalescas, se expandindo pela cidade no sentido da 
segregação sócio-espacial sofrida pela população pobre ao longo da linha do trem e dos 
arredores do Centro da cidade e da Zona Portuária. A dimensão comunitária das escolas 
de samba talvez explique por que a Deixa Falar, considerada a primeira escola de samba 
– embora não se adequasse ao modelo de escola de samba que mais tarde se 
consolidou – não tenha permanecido, tendo passado ao formato de Rancho e 
desaparecido após seu último desfile em 1932, no mesmo ano do primeiro concurso 
carnavalesco entre as escolas (CABRAL, 1996). 

A partir dos primeiros anos da década de 30, as escolas de samba se firmaram no 
cenário do Carnaval carioca, desbancando todas as outras manifestações e chegando a 
ser alçadas como símbolo nacional no período do Estado Novo (FERNANDES, 2001). 
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Nesse período, o crescimento quantitativo das escolas é considerável, passando das cinco 
escolas iniciais para a ocorrência de cinqüenta escolas, se consideradas apenas as que 
faziam parte do concurso oficial em 1962. A abrangência espacial das escolas de samba 
também vai se ampliar, ultrapassando os limites dos arredores do Centro para atingir a 
Zona Oeste, a Zona Norte e a Baixada Fluminense (CABRAL, 1996). 

Podemos dizer que o controle do espaço está na raiz do surgimento das escolas 
de samba, visto que o tipo de organização das primeiras escolas de samba se orientou 
no sentido de que estas fossem aceitas pela regulação da utilização do espaço público 
durante o Carnaval, que se manifestava através da licença oficial que permitia o desfile 
(TINHORÃO, 1997). 

Foi o prefeito Pedro Ernesto quem iniciou, a partir de 1932, a oficialização do 
Carnaval das escolas de samba através de subvenções e prêmios, além da organização 
do desfile. Essa posição de Pedro Ernesto foi pioneira em termos de reconhecimento 
social das escolas, o que explica o prestígio conferido pelos sambistas à figura do 
prefeito, considerado o único político a realmente apoiar as escolas naquele momento 
(FERNANDES, 2001). 

Mais tarde, a política cultural do governo de Getúlio Vargas e do Estado Novo 
concedeu às escolas de samba um novo status, que correspondia a uma maior aceitação 
social patrocinada pelo próprio Estado – o que poderia representar maior liberdade –, ao 
mesmo tempo em que o controle social das camadas populares se acentuava. Outra 
ambigüidade do período Vargas, que pode ser atribuída ao fenômeno populista, é sua 
posição autoritária em termos de planejamento urbano, que tem como exemplo a 
abertura da Av. Presidente Vargas que pôs a baixo quarteirões de cortiços e moradias 
populares no Centro da cidade, e sua atitude positiva com relação a manifestações 
culturais populares marginais, que passavam à cena principal como símbolos nacionais e 
como parte da iconografia do Estado brasileiro (FERNANDES, 2001). 

A Avenida Rio Branco somente foi palco do desfile das escolas de samba em 
princípios da década de 50, fato que visto à luz do período anterior de disputa do espaço 
se torna bastante representativo do que consideramos uma conquista do espaço pelas 
escolas. Nas décadas anteriores, os desfiles alternavam-se entre a Praça Onze, mais 
tarde desfeita pela construção da Av. Presidente Vargas, alguns trechos desta avenida e a 
parte final da Av. Rio Branco. (FERREIRA, 2004) O espaço nobre do Carnaval carioca 
ainda era tomado pelas Sociedades e pelo Corso, até que tais manifestações começam a 
entrar em decadência mais aguda e ceder a cena principal às Escolas definitivamente. 

O que depreendemos dessa análise foi que disputa do espaço entre diversas 
manifestações carnavalescas esteve intimamente relacionada aos processos sociais em 
curso nas diferentes conjunturas. 

 

O CONTROLE DO ESPAÇO E A AVENIDA FECHADA 

Embora já tenhamos dito que o controle do espaço esteve presente desde o 
surgimento das Escolas de Samba, a natureza do controle do espaço se alterou nos 
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momentos subseqüentes, alterando as relações entre sujeitos celebrantes e o espaço de 
celebração. O marco dessa transformação está nos primeiros anos da década de 60, a 
partir de quando vamos analisar uma série de continuidades e rupturas nas formas de se 
fazer Carnaval das escolas de samba. 

Desde o surgimento das escolas, o público tinha que se amontoar nas calçadas 
para assistir ao desfile. Devido à confusão, a polícia, com sua característica agressividade 
contra o povo, se incumbia de abrir espaço à base de cassetetes. As elites e os turistas 
não podiam, pois, assistir ao desfile sem passar por diversos constrangimentos. 
(TINHORÃO, 1997) A decadência do carnaval de rua foi um dos fatores que contribuiu 
para a ascensão das escolas de samba que passaram a figurar como o principal atrativo 
para a população local e para os turistas em época de Carnaval. Em 1962, são 
finalmente erguidas as primeiras arquibancadas. No início elas não se estendiam por 
todo o trajeto do desfile. Havia espaço no início e no final para as pessoas sem ingresso. 
Ao longo do tempo, esse espaço foi só diminuindo, enquanto a arquibancada crescia 
atingindo a totalidade do trajeto. Em 1965, o desfile das escolas de samba vai ser o 
ponto alto das atrações turísticas da comemoração do IV Centenário da fundação da 
cidade. (CABRAL, 1996) 

A atração que as escolas exerciam sobre as classes mais altas da cidade e sobre 
os turistas, estimuladas pela propaganda turística oficial, resulta num crescimento do 
número de figurantes. As escolas crescem de tamanho, incorporando pessoas de fora de 
suas comunidades de origem. O gigantismo das escolas e o controle do espaço e do 
tempo de exibição vão implicar em mudanças nas formas de apresentação. (VARGENS, 
1987) 

A aceleração do ritmo e a substituição do passo de samba pela “pulação” são 
decorrências diretas das novas condições. O novo público-alvo e a nova classe de 
figurantes vão alterar também as letras e as melodias dos sambas-enredo, agora 
distinguidos por refrões que fossem facilmente assimilados por aqueles que, distantes da 
construção cotidiana que precedia o carnaval nas comunidades, não sabiam a letra de 
coeur. O advento do microfone também contribuiu para a participação das pessoas 
externas à comunidade, desobrigando os esforçados coros de pastoras que ficavam 
meses ensaiando o samba-enredo. Além disso, a descoberta do samba-enredo como 
novo filão da indústria fonográfica atraiu compositores externos às escolas para a 
composição e o conseqüente direito autoral sobre a gravação. As escolas de samba 
passaram a mudar seus locais de ensaio para áreas mais acessíveis ao público de classe 
média e com cobrança de ingresso. Começaram a surgir a figura dos “donos de alas”, 
que intermediavam a venda de fantasias para a classes médias e altas, terceirizando o 
Carnaval. 

A sofisticação do desfile vai ser outro elemento da descaracterização das escolas 
de samba. Para o carnaval de 1960, o sambeiro Nelson de Andrade, do Salgueiro, 
convidou um grupo de cenógrafos, comandados por Fernando Pamplona, para elaborar 
o enredo e o desfile de sua escola. Daí se inicia a substituição dos antigos artistas 
populares, que concebiam o Carnaval, pelos atuais carnavalescos, que se colocam como 
mediadores entre a cultura popular e o público de classes médias e altas e acabam por 
dominar o processo de produção do enredo e das demais atividades de preparação. O 
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Salgueiro vai ser o precursor nas mudanças estéticas dos desfiles, que passavam a 
apresentar melhor acabamento, maior luxo e precisão na exposição do enredo. É assim 
que o Salgueiro ganha seu primeiro título em 1963, com o enredo Chica da Silva 
(CABRAL, 1996). 

Mais tarde esse papel vai caber à Beija Flor e as inovações trazidas por Joãozinho 
Trinta. Luzes, câmeras e verticalização. Com a avenida melhor iluminada, a transmissão 
televisiva e o crescimento das arquibancadas para atender ao público pagante, novas 
mudanças ocorreram. (CABRAL, 1996) Os carros alegóricos cresceram de tamanho, o 
luxo aumentou, as “celebridades” passaram a aportar com mais freqüência na avenida. É 
assim que a Beija Flor ganha seu primeiro título em 1976, com o enredo Sonhar com rei 
dá leão. 

Nesse processo, não se pode esquecer a figura dos bicheiros, que deixam de ser 
meros apoiadores financeiros integrados à escola e à comunidade para assumirem o 
comando, muitas vezes autoritário, dos destinos das escolas de samba. A relação entre o 
jogo do bicho, definido como contravenção, e o poder público indicava posturas que 
variavam entre perseguição, complacência e compartilhamento de interesses. 

Mas não foi sem resistência que essas modificações se deram. Muitos sambistas 
estavam descontentes com a nova situação. E se manifestavam tentando reverter o 
quadro no interior das próprias escolas. Sem sucesso, grande parte se afastava das 
escolas, exprimindo seu desgosto em músicas e declarações indignadas. É assim que, em 
1975, foi fundado Grêmio Recreativo de Arte Negra e Escola de Samba Quilombo, num 
terreno baldio na Rua Pinhará, em Rocha Miranda. A liderança máxima dessa tentativa de 
resgate do caráter autêntico das escolas de samba é Antonio Candeia, compositor da 
Portela. Os anos de auge da Quilombo duraram até a década de 80, com desfiles 
realizados no subúrbio e na avenida oficial, mas sem participação no concurso. 
(VARGENS, 1987) 

Entre o final da década de 70 e o início da década de 80 é consolidado o novo 
paradigma das escolas de samba, representado pelo tricampeonato da Beija Flor e pela 
frustração da Quilombo, que não conseguira transmitir às demais escolas seu grito de 
resistência. Esse paradigma é caracterizado pela produção do Carnaval como um 
espetáculo a ser contemplado por um público – das arquibancadas ou da televisão – 
mais do que ser vivenciado pelos foliões. 

 

O SAMBÓDROMO: NOVO CENÁRIO 

Em 1983, começam as obras para a construção de um local definitivo e fixo para 
o desfile das escolas de samba. A construção desse espaço era uma reivindicação das 
próprias escolas, mas ocorreu também para ampliar o público pagante presente e evitar 
o transtorno causado pela montagem e pelo desmonte das arquibancadas nas avenidas 
do Centro do Rio de Janeiro. Houve certa polêmica quanto ao local onde fariam a obra. 
O local escolhido foi a Av. Marquês de Sapucaí. Encomendaram um projeto ao arquiteto 
Oscar Niemeyer que, após ser entregue, teve pronto início de execução. Havia ainda 
problemas a serem resolvidos: as associações de moradores do Catumbi, da Cidade 
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Nova e do Estácio de Sá se manifestaram contra a execução das obras na Av. Marquês 
de Sapucaí. Foram contornadas pela promessa de que 5% da renda obtida com os 
desfiles seriam revertidos para a Cooperativa Habitacional do Catumbi (CABRAL, 1996). 

Com a reconfiguração do espaço do Carnaval das escolas, algumas mudanças 
foram empreendidas. Darcy Ribeiro, então vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, 
decidiu extinguir a característica decoração da avenida, mesmo após o concurso 
realizado, pois segundo ele, “obra de Niemeyer dispensa decoração” (CABRAL, 1996). 
Na verdade, a decoração realmente não fazia mais sentido, visto que ela servia para 
marcar a Avenida como cenário do Carnaval, destituindo-a de sua função original. O 
Sambódromo era um espaço destinado exclusivamente para o desfile das escolas de 
samba. 

Mas o “processo civilizatório” de Darcy Ribeiro não terminava por aí. Como foram 
projetadas arquibancadas no final da avenida, onde a apresentação já teria se 
encerrado, Darcy Ribeiro definiu que ao final do desfile a escola deveria fazer uma 
performance especial no espaço circular, que seria a apoteose, e este seria um novo 
quesito de julgamento. Diante da perplexidade das escolas e da recusa geral a realizar a 
tal performance, a apoteose foi abolida, restando apenas como nome da praça que 
constituía o espaço circular desenhado por Niemeyer. (CABRAL, 1996) 

O desenho de Niemeyer apresentava um aspecto positivo em relação às 
arquibancadas desmontáveis. O espaço sob as arquibancadas era destinado à 
população pobre que não podia pagar. Daí que surgiu talvez o último elemento 
espontâneo e livre nos desfiles: o arrastão. Em 1984, a Mangueira, que era a última a 
desfilar, reinterpretou a tal apoteose de Darcy Ribeiro. Terminado o desfile, resolveu dar a 
volta e refazer o desfile no sentido contrário, ao que foi acompanhada espontaneamente 
por milhares de espectadores, constituindo o arrastão. 

O espaço para os pobres no Sambódromo durou pouco. No ano seguinte, em 
1985, o espaço sob as arquibancadas foi ocupado por mesas e cadeiras, cujos preços 
eram maiores que os da arquibancada. (CABRAL, 1996) A avenida se fechava de vez. O 
viaduto do Catumbi, depois de ter sua parte inferior sendo ocupada pelos pobres para 
moradia, lazer e trabalho, agora tinha sua parte superior ocupada como arquibancada 
para a população que não podia pagar os altos preços dos ingressos. 

 

CONCLUSÃO 

Com o surgimento das arquibancadas e, posteriormente, do Sambódromo, o 
espaço público do Carnaval modifica-se em sua essência. 

O espaço público não é apenas o palco, mas é também a platéia. É exatamente o 
espaço onde ocorre o encontro da representação com o público. Talvez, uma definição 
mais de acordo para o espaço público, dentro da nossa metáfora teatral, seja o conceito 
de lugar teatral, ou seja, o lugar onde se encena o espetáculo diante do público. 
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(...) O que é realmente interessante é perceber como o “lugar teatral”, ou em 
termos mais geográficos, o espaço público, é organizado em formas bastante 
heterogêneas (ou mesmo heterodoxas) de acordo com o espetáculo que se 
deseja encenar. É certo que as relações de palco e platéia nos espaços públicos 
são essencialmente fluidas. O “ver e ser visto” que caracteriza estes espaços 
pressupõe uma relação necessariamente mútua. Mas, como vimos no capítulo 
anterior, quem é capaz, mesmo no teatro, de propor uma arquitetura cênica e 
uma relação palco/platéia acabadas e definitivas para todos os espetáculos? 
(FERREIRA DA SILVA, 2004, pág. 44) 

Não se trata de criar uma interpretação geográfica que invente uma correlação 
direta entre todos os fatores apresentados e a produção do espaço carnavalesco no Rio 
de Janeiro. O que queremos demonstrar é que a relação entre os sujeitos celebrantes e o 
espaço de celebração pode contribuir para o entendimento das transformações ocorridas 
no Carnaval carioca, particularmente nas escolas de samba. 

Essa perspectiva nos proporciona duas dimensões para o espaço cênico: uma 
dimensão material e outra simbólica. A dimensão material é aquela que se constitui 
através das formas que ocupam o espaço cênico e, com as quais os atores irão interagir. 
Esta dimensão concede às formas uma funcionalidade, uma participação física na ação 
dramática, através do seu uso pelos atores. O espaço cênico, assim poderia ser 
constituído por um sistema de objetos em relação indissociável com um sistema de ações, 
em uma aproximação da proposta de espaço de Milton SANTOS (1996). O espaço 
cênico não é um mero receptáculo para a representação: a ordem do espaço cênico, e aí 
incluem-se as suas formas, os objetos cênicos, orienta e dá sentido ao desenrolar da 
representação neste espaço.  (FERREIRA DA SILVA, 2004, pág. 39) 

As arquibancadas marcam o aprofundamento irreversível da ruptura entre sujeitos 
celebrantes e espectadores. Enquanto uns brincam o Carnaval, outros contemplam um 
espetáculo. O espaço é recortado em função dessa diferença e, com o passar dos anos, 
o sambista, antes sujeito que criava a fantasia e recriava seu espaço, se transformou em 
um elemento cênico que sustenta a materialização das idéias de um carnavalesco ou 
serve de figurante para as grandes celebridades. Mas até chegar a este ponto houve um 
processo que, sem necessariamente partir de fatores diretamente espaciais, refletiu-se em 
uma configuração extremamente controlada e privatizada do espaço do Carnaval 
popular. 

O espaço público das ruas fora apropriado pelas Escolas de Samba como cenário 
em que os foliões e o público, embora separados, interagiam. 

Do ponto de vista da arquitetura cênica, talvez a questão que possa parecer 
mais interessante é aquela que surge da relação entre palco e platéia. De que 
forma é possível estabelecer este tipo de relação na cidade? Em que tipo de 
espaço pode-se perceber o encontro entre os atores e o seu público? (...) 

Voltando nossa atenção mais uma vez para a cidade, talvez possamos encontrar 
nos espaços públicos as características que sejam capazes de promover a 
relação entre palco e platéia. Podemos, antes, tentar definir o que são estes 
espaços públicos, e que aspectos deles nos são interessantes. (FERREIRA DA 
SILVA, 2004, pág. 42) 
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As escolas de samba, tendo apropriado um espaço com funções e significados já 
construídos – a Avenida –, construíram um cenário com novas funções e significados a 
partir de sua conquista. É esse novo cenário que vai ser novamente construído, porém 
não mais como o espaço público de interação entre palco e platéia, não mais como 
lugar da co-presença, do convívio, do princípio da publicidade que garante à sociedade 
“apresentar sua razão em público sem obstáculos, confrontá-la à opinião pública e instituir 
um debate”.(GOMES, 2002, pág. 160) 

Nossa análise teórica vai de encontro à percepção que grande parte dos 
sambistas tiveram desse processo desde a década de 70 até os dias atuais. A existência 
da escola de samba Quilombo foi uma expressão de tal descontentamento. O sambista 
Elton Medeiros, parceiro de Cartola e Paulinho da Viola, sintetizou esse 
descontentamento em forma de um samba intitulado Avenida Fechada, composto na 
década de 70, antes mesmo da construção do Sambódromo. 

“Chora meu peito 
Assim desse jeito 
Pra que cantar? 
Enquanto a avenida 
Estiver fechada 
Pra quem não puder pagar 
Nem um canto sequer 
Pra ver a sua escola 
Passando, sambando? 
Tanta beleza 
Desfila presa 
No meu coração 
Ver chegar o povo 
Querendo brincar 
E saber 
Que agora não tem mais lugar 
Pela cidade, toda enfeitada 
Parece até que o povo vai desenfeitar 
Não me leve a mal 
Mas muito luxo pode atrapalhar 
Alegria ninguém pode fabricar 
Um bom carnaval 
Se faz com gente feliz a cantar 
Pelas ruas um samba bem popular” (ABRIL CULTURAL, 1978) 
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