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RESUMO 

Para o Desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro em 

2014, o Grêmio Recreativo e Escola de Samba (G.R.E.S) São Clemente 

escolheu o enredo “favela”. A presente dissertação analisa a escolha e o 

desenvolvimento desse tema pela escola, problematizando as representações 

da favela apresentadas no desfile e as ideias e negociações mantidas entre os 

membros da escola na preparação do mesmo. Mais especificamente, o 

trabalho procura enfrentar o desafio de pensar a favela apresentada pela 

G.R.E.S. São Clemente a partir dos “dogmas” consolidados em torno da favela, 

conforme argumenta Lícia Valladares (2005), e contrapondo o esperado luxo 

de um desfile de uma Escola de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro 

com a simplicidade composta por todas as supostas “faltas” que a favela 

possui. 

Palavras-chave: Carnaval, Desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial 

do Rio de Janeiro, Ritual, Favela, Representações. 
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ABSTRACT 

For the Special Group Samba Schools parade of Rio de Janeiro in 2014, St. 

Clement Samba School chose the theme "slum". This dissertation analyzes the 

choice and the development of this topic by the school, discussing the 

representations of slum presented in the parade and the ideas and negotiations 

held between members of the school during its preparation. More specifically, 

this work has the challenge of thinking slum presented by GRES St. Clement 

from the " dogmas " consolidated around the slum, as argued Licia Valladares 

(2005 ), and contrasting the expected luxury of a parade of Samba Schools with 

the simplicity composed of all alleged absence that the slum has. 

Keywords: Carnival, Special Group Samba Schools parade of Rio de Janeiro, 

Ritual, Slum, Representations. 
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ABRE-ALAS: Introdução 

Para dar início a esta dissertação, considero relevante afirmar que minha 

própria trajetória de vida tem relação com a escolha que fiz pelo Mestrado em 

Bens Culturais e Projetos Sociais, no Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Escola de 

Ciências Sociais da Fundação Getulio Vargas. Como sustenta Lícia Valladares: 

 
Na construção das representações sociais a biografia do 
autor tem seu lugar, assim como as ideias e os discursos 
implícitos e explícitos no contexto de sua época. O 
pensamento de um determinado autor só pode ser 
compreendido quando se leva em conta o seu tempo, 
origens de classe, características sociais, políticas e 
religiosas, além do contexto intelectual em que circulava e 
se inseria. (VALLADARES, 2005, pg. 13) 

 

Motivada por experiências da minha vida, assumi a responsabilidade de 

estudar uma área completamente nova para mim, as ciências sociais, a fim de 

compreender um pouco mais o universo que contribuiu para minha própria 

construção.  Durante a minha infância, morei próxima às favelas da Zona Norte 

do Rio de Janeiro, mais especificamente em uma das entradas do Complexo 

do Turano. Devido a essa proximidade cresci acompanhando de perto o seu 

dia a dia, seu fluxo de relações e logísticas de circulação. Presenciei algumas 

incursões da polícia que subiam pela minha rua para ter acesso à comunidade, 

senti medo durante alguns tiroteios, passei algumas noites em claro, mas 

também fiz amigos, conheci famílias com pessoas trabalhadoras, corretas e 

honestas, além de ter brincado muito na rua (pique esconde, pique pega, e 

outros piques que já não me lembro mais).  

Nessa mesma época, eu estudava num colégio particular da Zona Sul do Rio 

de Janeiro, núcleo totalmente diferente do que eu convivia perto de casa. 

Acredito que, por conviver nesses dois grupos, de classes e comportamentos 

tão distintos, em uma relativa disparidade de realidades, se criou uma espécie 

de conflito de identidade dentro de mim. Nunca entendi ao certo onde eu me 

enquadrava nessa história toda, a que grupo eu pertencia. Ademais, nenhum 

dos meus amigos de escola morava sequer na Zona Norte e nem em uma 

favela. Naquele período, me refiro ao início dos anos 90, a favela ainda não 
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tinha a fama atrativa e popular, ainda que apenas para alguns, que possui hoje. 

Da mesma forma, nenhum dos meus amigos “da rua” estudava na Zona Sul, ou 

tinha qualquer outra atividade por lá. Posto isso, busquei nas ciências sociais a 

compreensão acadêmica sobre a favela e suas diversas formas de 

entendimento e representação, procurando transformar em objeto de estudo 

algo que compôs grande parte da minha vida. 

De acordo com o último Censo realizado pelo IBGE em 2010, a cidade do Rio 

de Janeiro possui 6.320.446 habitantes, dentre eles 1.443.773 estão 

espalhados por 763 “aglomerados subnormais”. Por “aglomerados subnormais” 

o IBGE e outros órgãos oficiais brasileiros compreendem diversos tipos de 

assentamentos irregulares, entre os quais estão as favelas. Esses números 

indicam que aproximadamente 23% da população da cidade é moradora de 

aglomerados subnormais, que em sua maioria no Rio de Janeiro são 

denominadas favelas. Sendo o Rio de Janeiro uma cidade com área territorial 

de 1.200,278 Km² com favelas localizadas em pontos tão espalhados – 

conforme apresentado na figura 1 – é possível associar uma única identidade a 

todos os seus moradores? É possível pensar na figura do “favelado" como 

identificador comum a todos? Quais são os significados do termo favelado? 

Determina apenas o local que uma pessoa reside? O morador de favela? Seria 

apenas uma forma de posicionar uma parte da população geograficamente na 

cidade? Ou seria também uma forma de identificar, um jeito de falar? Designa 

um conjunto de costumes, formas de se vestir, rituais? Uma cultura específica?   

Tais inquietações serviram como motivação pessoal para que eu escolhesse a 

favela como tema para ser estudado na elaboração da minha dissertação de 

mestrado. Como não são poucas, nem simples as dimensões possíveis de 

análise da favela, ao longo desta introdução irei expor sob qual lente irei fazê-

lo. 
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Figura 1 – Distribuição dos Aglomerados Subnormais no Rio de Janeiro 

 

Fonte: IBGE – Censo 2010  

 

A partir dos números expostos acima e da figura 1, é possível perceber a 

grandiosidade da presença dos chamados “aglomerados subnormais” na 

cidade do Rio de Janeiro, além de afirmar que grande parte da população 

carioca que não reside em um, reside próxima a algum.  

Na tabela a seguir, retirada da publicação virtual Coleção Estudos Cariocas1, 

observa-se que a maioria residente em favelas se concentra na Zona Norte da 

cidade do Rio de Janeiro. Contudo os números também são significativos para 

a Zona Sul, como também apresenta a figura 2, e mesmo assim muitos dos 

meus colegas da escola, que residiam próximo ao colégio em que 

estudávamos, não possuíam contato com favelas e muitos, inclusive, 

ignoravam sua existência, na época. Ao tempo, início dos anos 2000, ainda 

não havia UPPs, e a favela, no senso comum, era sinônimo de violência, 

abandono, ilegalidades, drogas, problemas de saúde pública, promiscuidade. 

                                                           
1
 A Coleção Estudos Cariocas é uma publicação eletrônica do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP). 

O IPP é referência na reunião de dados e informações sobre o município do Rio de Janeiro, e através do Armazém 
de dados concentra informações gerais e específicas tais como sobre favelas. A coleção tem por objetivo a reunião 
desses dados e a elaboração de um periódico técnico.  



 

12 
 

Estamos em 2015, e o cenário está bastante diferente. Hoje, não apenas os 

turistas querem morar em favelas, em busca de uma experiência exótica, mas 

também muitos jovens, inclusive moradores da zona sul, têm buscado barracos 

em pontos altos de algumas favelas, com vistas lindas para a cidade do Rio de 

Janeiro, visando ingressar em suas vidas independentes e até buscando obter 

o status de morar de frente para o mar. 

 

Tabela 1: Distribuição da população residente na cidade e na favela por Área de 

planejamento. 

 

Fonte: Instituto Pereira Passos – Coleção Estudos Cariocas 

 

Figura 2: Distribuição da população residente na cidade do Rio de Janeiro de 

acordo com o IBGE – Censo 2010 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

Cidade   Proporção    Favela   Proporção

Total    6.320.446 100% 1.443.773 100%

AP1 ‐ Central 297.976 5% 103.296 7%

AP2 ‐ Zona Sul 1.009.170 16% 174.149 12%

AP3 ‐ Zona Norte 2.399.159 38% 654.755 45%

AP4 ‐ Barra/Jacarépagua 909.368 14% 236.834 16%

AP5 ‐ Zona Oeste 1.704.773 27% 274.739 19%

População residente
Área de planejamento
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Motivada pela minha própria vivência, durante a infância, e alimentada pelas 

inquietações acerca da identidade do morador das favelas, e pela certeza de 

que a sociedade tentou por muito tempo excluir essa parte da cidade, esta 

dissertação tem como objetivo refletir sobre as representações em torno da 

favela e do morador da favela, vigentes hoje na cidade do Rio de Janeiro.  

Para tanto, escolhi o carnaval carioca como um dos muitos agentes destas 

representações. Para o Desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial do 

Rio de Janeiro em 2014, a Escola de Samba São Clemente, escolheu o 

enredo2 favela para sua apresentação. A proposta do presente trabalho é 

abordar a escolha desse tema pelo Grêmio Recreativo Escola de Samba 

(G.R.E.S) São Clemente, problematizando as representações da favela 

apresentadas no desfile e as ideias e negociações mantidas entre os membros 

da escola na preparação do mesmo.  

Dessa forma, tomo como ponto de partida minha experiência pessoal, quando 

minha relação com o carnaval se estreitou em 2012, ao ingressar num projeto 

de percussão na São Clemente. Desde então me apaixonei pela agremiação e 

comecei a frequentar os ensaios, reuniões, conhecer os integrantes da escola, 

fazer amizades, e percebi que a maioria dos componentes dessa grande 

família vivia e era originada da comunidade Santa Marta (favela localizada em 

Botafogo – Zona Sul do Rio de Janeiro). Desse modo, integrar o projeto de 

percussão colocou-me em contato mais próximo, ao mesmo tempo, com o 

carnaval e com aquela favela. 

A G.R.E.S. São Clemente nasceu de um time de futebol composto por jovens 

moradores do bairro carioca, Botafogo: o São Clemente Futebol Clube. Um dia, 

os jogadores desse time aguardavam, na rua São Clemente, o ônibus para 

uma viagem na qual iriam disputar um torneio contra outras comunidades. O 

grupo de jovens, liderado por Ivo da Rocha Gomes, transformou duas barricas 

vazias de uva que encontraram na rua em instrumentos de percussão. A 

empolgação foi tamanha que a partir daquele momento Ivo criou um bloco de 

                                                           
2
 Enredo é um conjunto de fatos que serão narrados, encadeados de forma cronológica ou não, mas sempre 

relacionados entre si, que dão origem a narrativa que a escola de samba irá apresentar na avenida. A partir de um 
tema central, o enredo é uma descrição narrativa do que será desfilado no ano seguinte. Normalmente os enredos 
são elaborados por um historiador ou uma equipe de pesquisa juntamente com o carnavalesco da escola.  
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carnaval de rua3, o "Bloco de Sujo”, que passou a desfilar no carnaval pelo 

bairro carioca. Dez anos depois desse episódio, com o sucesso do bloco e com 

recursos suficientes para transformar o mesmo numa escola de samba, nasceu 

o G.R.E.S São Clemente. Apesar de já ter presenciado e escutado muitas 

histórias sobre o fundador da escola Ivo da Rocha Gomes (pai do atual 

presidente da agremiação), utilizei da página oficial4 da São Clemente, para 

registrar como se deu a fundação da G.R.E.S. São Clemente. 

Desde o ano 2011 a São Clemente vem consecutivamente compondo o grupo 

especial da disputa do desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro, junto 

com outras 11 escolas. Mais à frente explicarei melhor como funciona o 

campeonato das escolas de samba do Rio de Janeiro. Como supracitado, para 

a apresentação de 2014 a escola escolheu como tema, a favela. 

Durante o período que frequentei a escola, participei dos ensaios e convivi com 

seus componentes, tive a oportunidade de acumular experiência ímpar para o 

desenvolvimento dessa dissertação. Através da realização de um trabalho de 

campo de caráter etnográfico antes, durante e depois do desfile realizado na 

Marquês de Sapucaí, e de entrevistas realizadas com membros da escola, irei 

analisar e pretendo compreender as representações específicas em torno da 

favela e dos seus moradores que foram exibidas pela G.R.E.S. São Clemente 

no carnaval carioca de 2014. Especialmente através de entrevistas realizadas 

com agentes específicos que criaram esse carnaval para a São Clemente, 

busco compreender quais foram as motivações para a criação de cada ala, 

fantasia e alegoria, além dos gargalos, impasses e dificuldades enfrentadas na 

elaboração desse carnaval. Como objetivo específico, procuro enfrentar o 

desafio de pensar a favela reproduzida pela G.R.E.S. São Clemente a partir 

dos “dogmas”5 apresentados por Lícia Valladares (2005) e contrapondo, ainda, 

                                                           
3
 Diferente do desfile das escolas de samba, o carnaval de rua refere-se ao desfile dos blocos, espalhados pela 

cidade do Rio de Janeiro. Os blocos desfilam por quase um mês em torno do período do carnaval, e possuem data, 
horário e local do desfile previamente definidos. E, assim como o desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial, 
também possuem uma associação organizadora – denominada Sebastiana – que reúne alguns blocos de rua da 
cidade do Rio de Janeiro. 
4
 Informações disponíveis em: www.saoclemente.com.br. Acessado em agosto de 2014. 

5
 Lícia Valladares (2005) trabalha como a favela se constituiu no decorrer dos últimos 100 anos como um problema 

social e uma questão sociológica, tornando-se objeto de estudo de inúmeros projetos e de diversos agentes.  Para a 
autora, a literatura produzida em torno do tema engendrou um conjunto de “características básicas atribuídas à 
favela carioca” (p.149), que são os chamados “dogmas”. São eles: (1) favela como espaço único e singular, exclusiva 
dentre as ocupações irregulares do espaço urbano; (2) favela como lugar de pobreza, uma cidade ilegal dentro da 
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o esperado luxo de um desfile de uma escola de samba do grupo especial do 

Rio de Janeiro com a simplicidade composta por todas as supostas “faltas” que 

a favela possui. Dessa forma, esta dissertação visa responder à seguinte 

pergunta: Favela dá samba?  

Feita esta introdução, a estrutura da presente dissertação se apresenta como a 

formação do desfile de uma escola de samba se dá. Assim, os capítulos serão 

chamados Setores, e os subcapítulos de Alas. No primeiro Setor serão 

apresentadas as duas temáticas principais do trabalho, a favela e o carnaval. 

Separadamente, isto é, em Alas distintas, ambas serão trabalhadas a partir de 

dois conceitos estudados pelas ciências sociais: representações e rituais. 

Algumas discussões centrais em torno destes conceitos encontram-se nas 

bases da análise aqui desenvolvida sobre a favela e o carnaval, 

respectivamente. Ainda no mesmo Setor, em uma terceira Ala, serão 

esclarecidos alguns quesitos fundamentais para a compreensão do desfile das 

Escolas de Samba do Grupo Especial no Rio de Janeiro, além da metodologia 

utilizada para a pesquisa desta dissertação.  

No Setor 2 serão apresentados os bastidores da produção do carnaval 

preparado pela G.R.E.S. São Clemente em 2014. Apresentarei alguns relatos 

do que vi durante as visitas semanais realizadas ao barracão da escola durante 

o período que antecedeu o carnaval, e analisarei informações que me foram 

expostas em entrevistas feitas com membros da São Clemente. A partir desses 

relatos, busco expor como foi feita a escolha pelo enredo “favela”, como foi 

idealizado o desfile e como ele foi construído. 

O Setor 3 conterá duas Alas: a primeira irá analisar o samba-enredo 

apresentado pela escola para narrar o enredo escolhido.  A segunda Ala exibirá 

o relato etnográfico do desfile, procurando analisar o que foi apresentado na 

Marquês de Sapucaí a partir dos conceitos de dogmas da favela propostos pela 

autora Lícia Valladares.  

O quarto Setor da dissertação apresentará algumas considerações finais que 

retomam as representações observadas, problematizará algumas questões 

                                                                                                                                                                          
cidade; e (3) unidade da favela, vista e pensada como uma coisa só, ignorando a diversidade, “hábito de reduzir um 
universo plural a uma categoria única” (p. 152). 
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alcançadas durante a pesquisa, explanará o que entendo ser uma evolução da 

minha representação de favela provocada pela pesquisa, e por fim, irá reiterar 

a questão: favela dá samba?  
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SETOR 1: DOIS ENREDOS E UMA DISSERTAÇÃO – CARNAVAL E 

FAVELA  

Ala 1.1 - As favelas cariocas e suas representações  

A palavra representação remete ao ato de representar, exibir, expor. E o verbo 

representar por sua vez significa “Descrever, pintar, reproduzir a imagem de; 

retratar”. A favela, assim como outros fenômenos espaciais e sociais, é envolta 

por um conjunto grande de representações diversificadas, disputadas, 

polêmicas e paradoxais.   

Para Howard Becker (2009) as representações surgem da necessidade que 

temos de entender o meio em que vivemos e como a nossa sociedade 

funciona: governos, leis, hábitos, costumes e relações. E como, por muitas 

vezes, não temos acesso a determinados grupos ou lugares – seja porque 

estão localizados fisicamente em algum ponto distante de nós, seja porque 

simplesmente o “real” é inacessível à nossa compreensão –, recorremos às 

representações da sociedade para realizar tal compreensão. Ou seja, 

baseando-nos na descrição de diversos agentes acerca do mundo social, 

produzimos conhecimento sobre a sociedade. O autor resume da seguinte 

forma: “representação da sociedade é algo que alguém nos conta sobre algum 

aspecto da vida social” (2009, p.14). 

O autor afirma também que as representações variam de acordo com o 

interesse do agente que faz a descrição. Elas podem ser realizadas por 

qualquer um, desde profissionais (sociólogos), quanto por componentes da 

sociedade “leigos no curso da vida diária” (PERES, 2011, p. 01). Tanto as 

representações profissionais quanto as leigas serão verídicas, embora possam 

servir para propósitos diferentes. Então é preciso estar atento e levar em conta 

quem está construindo representações sobre um determinado fenômeno e qual 

o objetivo de quem está pesquisando, ou buscando a informação a seu 

respeito. 

Levar em conta as maneiras como as pessoas que 
trabalham em outros campos – artistas visuais, romancistas, 
dramaturgos, fotógrafos e cineastas – e os leigos 
representam a sociedade, revelará dimensões analíticas e 
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possibilidades que a ciência social muitas vezes ignorou 
serem úteis em outros aspectos. (BECKER, 2009, pg 16.) 

  

No decorrer das últimas décadas, diversos agentes têm estudado a favela, 

através de diferentes lentes, e produzido muito conhecimento a seu respeito, 

inclusive em torno das suas representações. Por serem estudos realizados por 

diferentes autores, que tratam as representações das favelas por diversos 

agentes, tais trabalhos obtêm, por consequência, diversos impactos. Trago 

para essa dissertação um breve resumo de alguns trabalhos, como forma de 

apresentar minimamente uma amostra da diversidade de obras que tratam 

dessas representações e que compõem a literatura existente sobre o assunto. 

Todavia, antes de revelar a abordagem de outros autores, como Becker me 

permite, gostaria de explanar aqui as representações de favela que eu 

carregava comigo até o início dessa pesquisa e que foi fator fundamental de 

motivação para a elaboração dessa dissertação. Ao final do trabalho, veremos 

como esse estudo e o contato com as ciências sociais impactou na minha 

forma de descrever a favela.  

Com base na minha experiência, e levando em conta que entrei em contato 

com as ciências sociais somente após ingressar neste mestrado, fornecerei 

uma descrição leiga, contudo verdadeira. Para mim, até a realização da 

pesquisa, favela significava um local pobre, com infraestrutura urbana ruim, 

difícil acesso, ruas estreitas e muitas escadas. Dominada pelo poder ilegal, 

seja ele do tráfico, ou das milícias, pois o governo não é presente, muito menos 

atuante. Não há vista panorâmica para a Cidade Maravilhosa que me faça 

residir em uma, pois seria viver sob medo constante, num barril de pólvoras. 

Poderia afirmar que favela era o local da necessidade. Por outro lado, para 

mim favela também significou uma infância livre, pois apesar de toda essa 

opressão do poder ilegal, as crianças brincavam muito na rua. Acredito que por 

seus moradores não terem tanta renda sobrando para IPads, IPods e todos os 

outros “Is”, inclusive de outras marcas, as crianças encontram na rua as 

brincadeiras mais simples, divertidas e presenciais, e aos finais de semana, 

sempre um churrasco na casa de algum vizinho. Dessa forma, a favela também 
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significava, para mim, lugar de confraternização, relações mais pessoais com 

os vizinhos, festa, sorrisos e música alta.  

Trata-se, sem dúvida, de um conjunto de representações um tanto quanto 

paradoxal. Ainda assim, considero-as importantes e válidas, já que, como 

quaisquer  representações, não são objetivas, mas, por seu caráter coletivo e 

por sua força social, podem provocar efeitos objetivos na realidade social. 

Acredito, assim, não ser a única a já ter representado a favela desta maneira. 

Como apontado na introdução, a principal referência deste trabalho é a obra 

clássica de Valladares (2005), na qual a autora analisa as representações 

construídas em torno da favela em variados trabalhos, ao longo de um período 

de cerca de cem anos, e identifica pressupostos presentes nas obras 

analisadas. Esses pressupostos, ao não serem alvo de reflexão, consolidaram-

se como verdadeiros “dogmas” em torno das favelas. Em seu trabalho, a autora 

torna explícitos e analisa os seguintes “dogmas”: (1) a favela como formação 

irregular única e singular, essencialmente diferente do “asfalto”; (2) a favela 

como lugar da pobreza e como verdadeira “cidade dentro da cidade”, 

sobrevivendo às margens da sociedade e na marginalidade das suas regras; e 

(3) a favela como unidade, apresentada sempre como um todo singular, 

ignorando-se o coletivo, a diversidade e suas especificidades. Tais “dogmas”, 

como sugere a autora, atualizam estereótipos em torno das favelas, e serão 

utilizados na construção da minha análise sobre o carnaval da São Clemente 

que o tempo todo se perguntará se a escola também não teria reproduzido 

estereótipos. De modo mais específico, procura-se analisar as representações 

desfiladas pela escola colocando-as em diálogo com o conjunto de 

pressupostos que, como mostra Valladares, marcam grande parte da produção 

das ciências sociais sobre as favelas.  

Para Luciene e Denis Naiff (2005), a “favela” teve sua representação, junto à 

chamada sociedade formal, modificada ao longo dos anos, em decorrência do 

crescimento da violência. Segundo análise de dados coletados pelos autores: 

“os resultados apontaram para uma percepção negativa e em movimento, 

relacionando cada vez mais a favela e seus moradores às principais causas da 

violência na cidade.” (2005, p. 107). 



 

20 
 

Uma das possíveis histórias sobre o nascimento das favelas cariocas é 

contada neste trabalho, onde os autores afirmam que ao final do século XIX e 

início do XX, os morros da cidade do Rio de Janeiro foram ocupados por jovens 

desempregados – dentre os quais escravos alforriados, ex-combatentes do 

conflito de Canudos e imigrantes vindos da Europa – dando às chamadas 

favelas a primeira representação coletiva de que tenho conhecimento: da 

pobreza, da carência de recursos e das condições sub-humanas de vida. Nos 

anos 50 e 60, as favelas tiveram sua ocupação aumentada pelo êxodo de 

nordestinos e nortistas, que vinham buscar oportunidades no sul e sudeste, e 

desde então, a população das favelas só cresceu, tornando aquelas áreas 

ainda mais inóspitas e desconformes com a dignidade humana. Foi neste 

contexto de carência, de falta de perspectivas e de desemprego que o tráfico 

de drogas encontrou terreno fértil, cooptando número crescente de jovens 

seduzidos pelo dinheiro aparentemente fácil. Junto com o tráfico, cresceu o 

potencial bélico dos traficantes, que se organizaram para resistir à repressão 

policial, fazendo aumentar a violência naquelas comunidades.  

 Dessa forma Luciene e Denis Naiff (2005) relatam que as favelas, que 

inicialmente eram associadas à pobreza, passaram a ser representadas pela 

imagem da violência e da presença de traficantes e bandidos entre seus 

moradores. Essa imagem teria reforçado, ao longo dos anos, a exclusão social 

da população trabalhadora que lá habita.   

As representações sociais que vinculam a pobreza com a 
criminalidade podem gerar tomadas de posição e 
comportamentos que reforcem o preconceito e o alijamento 
dos moradores de favelas, aumentando os sentimentos de 
não pertencimento e negação dessa parcela da população. 
(Naiff e Naiff, 2005, p. 107) 

Lícia Valladares (2000) é uma das precursoras a produzir trabalhos sobre a 

favela. Neste artigo, a autora descreve o surgimento das primeiras favelas no 

Rio de Janeiro, e relata como o poder público enfrentou seu crescimento, em 

certo período da história da cidade, como um problema de saúde pública. 

Sobre ela recai agora o discurso médico-higienista que 
antes condenava as habitações anti-higiênicas; para ela se 
transfere a visão de que seus moradores são responsáveis 
pela sua própria sorte e também pelos males da cidade. 
(VALLADARES, 2000, p. 8) 
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Whyte (2005 [1943]) não fala especificamente sobre as favelas, mas sua 

experiência de pesquisa em um bairro italiano de uma cidade norte-americana 

ilumina bem outra representação vigente em torno das favelas cariocas. O 

bairro estudado pelo autor foi representado, em estudos e pesquisas científicas 

anteriores à sua, como uma área pobre e degradada. O mesmo pode ser dito 

acerca das favelas cariocas, como Velho (2005) chama atenção:  

A expressão “área pobre e degradada” sintetiza a definição 
de Whyte, descreve bem o mundo de Corneville e é 
suficientemente ampla para permitir associá-lo ao mundo 
das favelas, periferias, alagados e semelhantes que tão bem 
conhecemos. (VELHO, 2005, p. 19) 

 

Nesse sentido, local de circulação de “ideias preconcebidas e estigmatizantes” 

(Valladares, 2007, p. 153), as favelas também são vistas como "guetos" 

intransponíveis, submundo, local de bandidos, malandros e traficantes de 

drogas.  

Amoroso (2008) analisa a contribuição que repórteres fotográficos tiveram na 

construção da memória da favela, entre os anos de 1960 e 1970. Trata-se de 

um período em que as favelas foram marcadas por suas remoções, e eram 

vistas como “problema de ordem social, moral e estética” (2008, p. 164). 

Posteriormente na década de 90, o tráfico de drogas se tornou alvo de 

discussões, o que acabou por alimentar “novas formas de representações de 

segregação entre favela e cidade” (2008, p. 164).  

Abordando o tema da ocupação das favelas, Machado da Silva (2002) 

relaciona a favela com a cidade, envolvendo os moradores das favelas e os 

movimentos sociais originados desta relação em sua análise. A partir da 

“construção da favela como representação coletiva” (2002, p.228), o autor faz 

uma análise sobre o impacto dos movimentos sociais nas transformações da 

sociedade em cidades grandes, no caso escolhido por ele, o Rio de Janeiro. 

Machado da Silva (2002) é um autor fundamental nos estudos sobre favelas e, 

em especial, para esta dissertação, pois sugere que a identidade do “favelado” 

está relacionada muito mais a questões de geografia (espaço não só físico, 
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mas também local de aplicação de determinadas políticas públicas e 

reprodução de hierarquias e desigualdades sociais) do que propriamente às 

características, hábitos e cultura supostamente próprias aos moradores de 

favelas.  

Outro trabalho fundamental é o de Freire-Medeiros (2009), que analisou o 

processo de produção e consumo da favela como atrativo turístico. Nesta obra 

específica, a autora reflete a respeito do momento em que a localidade 

desperta o interesse de turistas em busca do “exótico”. No mesmo trabalho, a 

autora analisa algumas representações em clipes e filmes que exibiram e 

comercializaram a favela carioca fora do Brasil, e chama atenção para o 

momento em que a favela foi levada para o conhecimento de pessoas alocadas 

em outros países, quando a comunidade do Santa Marta serviu de cenário para 

gravação de um clipe do astro Michael Jackson, em 1996. A música do artista 

fala de exclusão, abandono por parte do poder público e esquecimento – outra 

forma de representar a favela.  

Ainda tratando da plateia internacional e da representação violenta da favela, 

em 2002, o filme “Cidade de Deus” ganhou as telas de cinema do mundo. O 

filme inclusive inspirou um premiado documentário internacional, chamado 

Favela Rising, que conta a história do grupo Afro Reggae e do vocalista da 

banda. Em 2007, foi lançado o primeiro “Tropa de Elite”, mais uma vez uma 

narração violenta sobre a favela. No ano seguinte a Rocinha serviu de cenário 

para o filme “O incrível Hulk”, encantando conceituados críticos de cinema. 

Freire-Medeiros (2009) partiu desses filmes e de longa pesquisa sociológica 

para refletir sobre como as favelas cariocas têm sido retratadas e 

representadas. 

Em diferente trabalho, Freire-Medeiros (2006) analisa a atribuição à favela 

carioca do estatuto de patrimônio cultural da cidade, abordando dois museus 

de favelas – o Museu à Céu Aberto do Morro da Providência (considerada a 

primeira favela da cidade do Rio de Janeiro) e o Museu da Maré (localizado na 

Maré, que foi a primeira favela a ser considerada região administrativa do 

município do Rio de Janeiro). 
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Esses são apenas alguns trabalhos existentes sobre favela e suas 

representações. Visando contribuir e dialogar com essa amostra, a presente 

dissertação faz uma análise das representações da favela sob a ótica de um 

agente específico: uma escola de samba do grupo especial que elegeu a favela 

como enredo no carnaval de 2014. 

Ala 1.2 - O carnaval carioca e os rituais 

A relação entre carnaval e favela não é novidade. Entre outros autores, Maria 

Laura Cavalcanti (1994) trata dessa relação, apontando as favelas como berço 

do samba e afirmando que “As escolas de samba, nascidas nos morros e 

subúrbios cariocas, ocupam hoje com seu desfile o centro de uma festa 

espetacular.” (p.15)  

A autora faz tal afirmação após acompanhar de perto toda a trajetória do 

carnaval de uma escola de samba pertencente, no período da realização de 

sua pesquisa, ao grupo especial. Descreve de forma detalhada como ocorre o 

desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, desde a 

preparação para o desfile até a realização do mesmo, citando inclusive a 

importante participação do jogo do bicho nesse grandioso espetáculo. Na obra, 

a autora propõe uma definição ampla de carnaval, afirmando: 

Carnaval, nesse sentido amplo, significa não apenas a 
festa, mas toda a sua preparação, ao longo da qual um 
novo enredo transformar-se-á gradualmente em samba-
enredo, em alegorias e em fantasias. (CAVALCANTI, 
1994, p.15) 

 

Além de Maria Laura Cavalcanti, outros autores tomaram o carnaval carioca 

como objeto de estudo. Outro importante autor, inclusive citado por Cavalcanti 

(1994), é Roberto DaMatta, que poucos anos depois estudou o carnaval a partir 

do recorte dos rituais. Roberto DaMatta (1997) entende o carnaval como um 

ritual, e afirma que o processo de inversão é o traço mais fundamental do 

carnaval brasileiro. Essa inversão faz sentido em função do caráter hierárquico 

da sociedade brasileira.  Ou seja, neste ritual é permitido – frisando: apenas 

durante esse período – que o pobre se fantasie de rico, e até acredite sê-lo, 

que o homem se vista de mulher e vice-versa. Um ritual, ao mesmo tempo que 
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evidencia as diferenças (sociais, econômicas, e até mesmo raciais), também as 

deixa momentaneamente de lado, e os moradores da favela descem ao asfalto 

para fazer parte desse grande espetáculo. O desfile das escolas de samba do 

Rio de Janeiro reúne dois dias em que são mobilizadas e invertidas muitas 

questões sociais. Por isso mesmo, para DaMatta (1997) trata-se de um ritual 

capaz de revelar ideologias, valores e hierarquias presentes na sociedade 

brasileira. Nos termos do autor: 

Se o ritual, como dizíamos acima, constitui um domínio 
privilegiado para manifestar aquilo que se deseja perene ou 
mesmo “eterno” numa sociedade, ele surge como uma área 
crítica para se penetrar na ideologia e valores de uma 
determinada formação social. (DAMATTA, 1997, p. 30) 

 

Mariza Peirano (2003) define rituais como eventos considerados especiais e 

únicos por uma sociedade, que possuem definição etnográfica e cuja natureza 

não é um quesito para sua definição como tal. Rituais podem ser religiosos ou 

festivos, formais ou informais, simples ou mais complexos. A autora propõe a 

seguinte definição operacional de ritual: 

Consideramos o ritual um fenômeno especial da sociedade, 
que nos aponta e revela representações e valores de uma 
sociedade, mas o ritual expande, ilumina e ressalta o que já 
é comum a um determinado grupo (...) Rituais são bons para 
transmitir valores e conhecimentos e também próprios para 
resolver conflitos e reproduzir as relações sociais. 
(PEIRANO, 2003, p. 10) 

 

A partir da noção de ritual proposta por Peirano, é possível refletir acerca do 

carnaval carioca. Tendo em vista que o ritual é capaz de transmitir 

determinados conhecimentos sobre uma sociedade, assim é possível enxergar 

o carnaval: como um ritual que revela traços da vida dos grupos sociais que o 

integram. Com base nessa literatura, pude enxergar com clareza o desfile das 

Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro como um exemplo rico 

de ritual, onde fatos religiosos podem ser contados abertamente e para todos, 

onde posicionamentos e manifestações políticas podem ser abordados sem 

repressão jurídica e onde inversões podem ser realizadas, ainda que 

momentaneamente, entre outras histórias ali representadas. 
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A partir do estudo de Peirano (2003), entende-se que para compreender e 

analisar o ritual de um determinado grupo é preciso estar junto ao mesmo, e 

observar como se dão os processos cotidianos e a dinâmica das interações 

sociais entre seus membros. Entendendo o carnaval como um ritual, a presente 

dissertação utilizou como metodologia o trabalho de campo etnográfico, 

lançando mão mais especificamente da técnica de observação participante, 

para refletir sobre as representações da favela e do morador da favela no 

desfile da G.R.E.S. São Clemente. Nesse sentido, me aproximei não apenas 

do processo de criação e preparação do desfile (observando e realizando 

entrevistas), como também da execução do mesmo na Marquês de Sapucaí. 

Esse tipo de metodologia é relacional, tendo em vista que a experiência e as 

relações são fundamentais para a condução do trabalho. Dessa forma, utilizei 

da minha experiência e das relações que construí com membros da escola 

para realizar a pesquisa.  

Gilberto Velho (1978) explicita pontos positivos e negativos de se investigar 

objetos familiares. Segundo o autor é preciso ter imparcialidade, na medida do 

possível, e não permitir que seu envolvimento com o objeto de estudo atinja ou 

deforme suas conclusões, atentando-se sempre para essa possibilidade. O 

campo da antropologia constituiu-se a partir do uso de métodos de pesquisa 

qualitativos, desenvolvendo os instrumentos metodológicos da imersão na 

sociedade e/ou cultura a ser compreendida, do contato direto com os 

interlocutores da pesquisa e da observação participante. O recurso a esses 

instrumentos permite ao pesquisador, como defende Velho (1978) e tantos 

outros autores, conhecer aspectos que não são explicitados ou que são 

naturalizados em determinados grupos e contextos.  

É possível, assim, estranhar o que nos é familiar, produzindo estudos 

consistentes mesmo diante de objetos com que se tenha proximidade e temas 

com que se tenha diferentes ordens de envolvimento. Isso depende, porém, do 

uso adequado do método, como indica Velho (1978). Em suma, o autor 

sustenta que o fato de estar familiarizado com algo não significa que se 

detenha conhecimento sobre sua complexidade. Para produzir tal 

conhecimento, deve-se acionar, de modo metodologicamente controlado, o 

chamado “estranhamento do familiar”.   
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A minha escolha pelo tema a ser estudado na dissertação se deu junto ao 

anúncio da escolha do enredo pela G.R.E.S. São Clemente. Naquele momento, 

eu estava começando o terceiro período do mestrado, e não tive muito tempo 

para pensar em orientador e referencial teórico antes de iniciar a observação 

de campo, pois a preparação do desfile já havia começado, e eu não poderia 

perder a chance de acompanhar essa fase. Como a data para o desfile já 

estava determinada e o carnaval da São Clemente já estava sendo construído, 

decidi me jogar no campo mesmo que de forma bruta. Ou seja, mesmo não 

tendo conversado muito com a orientadora, nem tomado conhecimento de 

referencial teórico que pudesse me preparar para a observação participante, fui 

a campo sem muito conhecimento das ciências sociais, mas muito atenta, 

visando coletar o máximo de informações possíveis para posteriormente lapidar 

o que seria necessário para a análise.  

Visando não perder tempo, nem a oportunidade, logo busquei a autorização do 

presidente da escola para circular no seu barracão6 e conversar com seus 

integrantes, distribuídos por diferentes funções e postos na hierarquia da 

escola – desde diretores até “coladores de pedrinhas” nos carros alegóricos. 

Uma vez concedida tal autorização, passei a frequentar o barracão da escola 

uma vez por semana, onde realizei entrevistas com integrantes selecionados 

por mim, além de pessoas indicadas pela presidência da escola, as quais fui, 

de certa forma, induzida a entrevistar. Acompanhei de perto a confecção dos 

carros alegóricos e fantasias, e pude observar algumas tomadas de decisão e 

entender um pouco melhor como nasceu a favela da São Clemente.  

Para me aproximar da metodologia do trabalho de campo etnográfico e analisar 

o material produzido ao longo da pesquisa, recorri às obras de Oliveira (2006) e 

Whyte (2005 [1943]). Oliveira (2006) descreve três etapas (que ele mesmo 

chama de atos cognitivos) consideradas fundamentais na observação 

participante de fenômenos sociais: olhar, ouvir e escrever. O autor ressalta a 

importância da sequência entre elas, e faz algumas considerações sobre cada 

uma dessas etapas.  

                                                           
6
 Barracão é um galpão localizado na Cidade do Samba, onde as escolas do grupo especial do Rio de Janeiro podem 

preparar as fantasias e carros alegóricos para seu desfile. 
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Oliveira (2006) afirma que quando escrevemos o que foi visto e ouvido, 

estamos também expressando nossos pensamentos, “amarrando pontas 

soltas” da pesquisa e “desatando nós” criados durante as etapas anteriores: 

...se olhar e ouvir constituem a nossa percepção da 
realidade focalizada na pesquisa empírica, o escrever passa 
a ser parte quase indissociável do nosso pensamento, uma 
vez que o ato de escrever é simultâneo ao de pensar [...] o 
ato de escrever e de pensar são de tal forma solidários entre 
si que, juntos, formam praticamente um mesmo ato 
cognitivo. (p. 31 e 32) 

 

Whyte (2005 [1943]) foi determinante para que eu compreendesse os sentidos 

de escolher um ponto fixo, no espaço físico da Marquês de Sapucaí, para 

realizar a observação do desfile da São Clemente. Após conhecer a 

metodologia utilizada por Whyte para observação participante da sua pesquisa, 

percebi que a escolha de um ponto fixo para realizar a pesquisa na avenida iria 

me permitir captar e compreender todo o desfile apresentado pela São 

Clemente.  Explico. Quando Whyte escolheu uma das esquinas de North End, 

batizado por ele de “Cornerville”, foi motivado por ser um local público – 

entendo que de fácil acesso – e onde se reuniam todos os dias integrantes 

daquele grupo social, onde informações sobre aquela sociedade circulavam e 

onde decisões eram tomadas. Ou seja, pode entender as dinâmicas das 

relações daquela sociedade, uma boa medida seria ficar parado nas esquinas 

do bairro:  

O autor insiste na importância da sociabilidade que ocorre 
no espaço público do mundo popular... Pois é na esquina, 
no espaço informal, que as decisões são tomadas, que os 
grupos se estruturam e que as relações sociais se 
constroem e se destroem. (VALLADARES, 2007, p. 155) 

 

Desta forma, para Whyte, a esquina não era apenas um ponto físico, mas sim 

um espaço social, onde tudo acontecia e assim era possível compreender a 

sociedade que analisava parado naquele local. Ao contrário do autor, e como 

detalho mais adiante, o meu ponto escolhido era apenas físico, contudo 

perfeito para que eu pudesse acompanhar todo o desfile da São Clemente e 

registrar as representações da favela apresentadas pela escola em todas as 
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alas, alegorias e fantasias. Posicionada em um ponto fixo, na entrada da 

Avenida Marquês de Sapucaí, eu poderia observar a escola – uma localização 

privilegiada, onde eu não precisaria disputar por um espaço que me permitisse 

aquela vista, situação contrária ao que acontece nas arquibancadas, frisas e 

até mesmo camarotes. Além disso, pude sentir a explosão de sons da bateria 

que se misturava com a energia emanada do público que estava assistindo o 

desfile. Pude perceber o nervosismo de alguns componentes da escola, a 

alegria de pessoas que nunca desfilaram, encontrei amigos e tirei fotos de 

desconhecidos, mas que sorriram e fizeram poses para minha câmera. 

Em segundo plano, baseio-me no estudo de Whyte (2005 [1943]) também para 

analisar as representações da favela no decorrer da dissertação, pois o autor 

conseguiu produzir um estudo sem reproduzir estereótipos a respeito da 

localidade por ele estudada. Enquanto estudos anteriores e pesquisas 

quantitativas sobre a mesma região enfatizaram que se tratava de um bairro 

caracterizado pela desordem, ao se aproximar dos moradores da região e 

estabelecer laços e interação sistemática e continuada com eles, Whyte 

demonstrou a ordem e o padrão de interação social particular aos “rapazes da 

esquina”.  

Como já anunciado, é no desfile apresentado pela G.R.E.S. São Clemente, em 

2014, que carros alegóricos, fantasias, passistas, casais de mestre sala e porta 

bandeira, e samba-enredo levaram, ritualmente, a favela mais uma vez para as 

telas de televisão de todo o Brasil e rumo às páginas de jornal de todo o 

mundo.  

Como supracitado, DaMatta (1997) entende carnaval como ritual que engendra 

especificamente a inversão de valores característicos da sociedade brasileira. 

A presente dissertação busca também entender se houve inversão de valores 

na favela apresentada pela escola de samba São Clemente no carnaval de 

2014. Se houve, que valores foram invertidos? De que forma isso foi 

apresentado? Que valores e conhecimentos foram transmitidos através dessa 

representação da favela?  

Sendo a favela objeto de inúmeras e complexas representações, durante todo 

o trabalho de pesquisa me questionei sobre como uma escola de samba iria 
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condensá-la em apenas 1h20 de apresentação. Além disso, o tempo todo me 

senti desafiada ao imaginar como algumas expressões simples das favelas 

seriam exibidas de acordo com o esperado luxo do carnaval carioca, 

especialmente no desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial. Será que 

favela dá samba? 

 

Ala 1.3 - Desfile das Escolas de Samba 

Para melhor contextualizar as escolhas metodológicas que fiz, apresentadas 

anteriormente, e também para detalhar o ritual específico em foco no presente 

trabalho, nesta ala construo uma breve descrição sobre como acontece o 

desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial no Rio de Janeiro.  

 

HIERARQUIA DAS ESCOLAS DE SAMBA 

De forma ampla, deixando de lado as especificidades de cada escola, a 

estrutura hierárquica de uma escola de samba do grupo especial do Rio de 

Janeiro se dá da seguinte forma: todas possuem presidente – que é quem 

comanda a escola e toma as principais decisões, e abaixo dele, um vice-

presidente. Abaixo do vice, e no mesmo patamar, onde cada cargo tem suas 

responsabilidades e atua de forma independente, há: um setor administrativo, 

que cuida de questões administrativas em geral, diretor de marketing, que 

cuida da imagem da escola (logomarca, por exemplo); diretor financeiro, que 

cuida de toda a parte financeira da escola de samba, e é quem controla e libera 

a verba; diretor de eventos, responsável pela organização dos eventos que 

acontecem na escola, como feijoada e ensaios abertos ao público; jurídico; 

patrimônio; cultural e social, responsável pelos projetos sociais desenvolvidos 

pela escola; e o diretor de carnaval, responsável pela realização do desfile. O 

diretor de carnaval é quem organiza e coordena as ações de todos os cargos 

da escola, garantindo que a escola produza o carnaval em harmonia e 

cuidando pessoalmente de todas as etapas que compõem a construção de um 

desfile de Escola de Samba do Grupo Especial. É o cargo chefe para que seja 

cumprido o desfile nos prazos e de acordo com as regras deste campeonato, 
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por isso será detalhado com maior profundidade, como é possível visualizar na 

Figura 3.  

Abaixo do diretor de carnaval está, dentre outros responsáveis, o 

Carnavalesco. Este, além de ser a mente criativa, é quem projeta o desfile e 

desenha tudo que foi idealizado sobre o enredo escolhido em carros alegóricos 

e fantasias. A pesquisa sobre o enredo e decisão sobre como o enredo será 

representado na avenida fica a cargo do próprio carnavalesco, que soma 

esforços com uma equipe de pesquisa (contendo na maioria das vezes um 

historiador) e os próprios dirigentes da escola (em especial o Diretor de 

Carnaval, e o presidente, no caso da São Clemente). Ainda no mesmo patamar 

que o Carnavalesco, ligado diretamente ao Diretor de Carnaval, estão: casais 

de Mestre Sala e Porta Bandeira, Comissão de Frente, Harmonia, Bateria 

(abaixo do mestre – maestro da escola – estão os Naipes que representam 

cada instrumento componente da bateria), Comunidade (responsável pelas 

Alas da Comunidade), Alas Reunidas (encarregado por todas as alas 

comerciais da escola – aquelas cujas fantasias são vendidas para interessados 

que queiram desfilar), Alas Técnicas, e a direção do Barracão. As escolas 

possuem eleições abertas para eleger seu presidente, que ocorrem de acordo 

com o que está determinado no estatuto de cada escola, e quando eleito é o 

presidente quem irá apontar os ocupantes dos demais cargos. 

A figura a seguir, apresenta o organograma de uma escola de samba, com 

ênfase para as subdivisões e responsabilidades do diretor de carnaval. No 

caso da São Clemente, é o cargo ocupado por Roberto, ator fundamental na 

etapa de pesquisa de campo e realização de entrevistas para esta dissertação. 

Além de ser o cargo essencial na produção de um desfile, que é o foco de 

análise do trabalho. 
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Figura 3: Organograma de uma escola de samba 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

Uma das razões da G.R.E.S. São Clemente ser vista, no meio do samba, como 

uma empresa familiar é por ter possuído, ao longo de sua história, apenas dois 

presidentes que não eram da família Gomes. Ivo da Rocha Gomes fundou a 

escola em 1961 e foi seu presidente até 1980, ano em que faleceu. Em 

seguida, a escola teve dois presidentes (eleitos por votação) que não faziam 

parte da família de seu criador, mas já possuíam algum cargo e envolvimento 

com a escola. Em 1987, Ricardo Almeida Gomes, um dos filhos de Ivo da 

Rocha Gomes, assumiu a presidência da escola e lá permaneceu até 2002, 

quando deu lugar a seu irmão Renato Almeida Gomes, também filho de Ivo, e 

atual presidente da escola. Além desta razão, a escola é composta por 

diversos integrantes que também fazem parte da mesma família, como por 

exemplo, a rainha de bateria, Rafaela Almeida, filha do presidente Renato, e 

Roberto, diretor de carnaval, irmão de Renato e também filho de Ivo. Ter essa 

relação familiar em sua formação é a principal diferença da São Clemente com 

relação às outras escolas. Por 17 anos não consecutivos a escola fez parte do 
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Grupo Especial das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, e está há cinco anos 

consecutivos neste grupo. 

 

PREPARAÇÃO DE UM DESFILE 

Em geral, os primeiros passos para a preparação de um desfile se dão logo 

após a Apuração (evento onde são divulgadas as notas das escolas de 

samba). A partir daí, avalia-se o resultado do campeonato que acabou de ser 

realizado e, baseando-se nesta avaliação, gera-se planejamento estratégico, 

traçam-se novas metas e objetivos, e avalia-se se na respectiva escola deve ou 

não haver troca de dirigentes. Feito isto, a escola escolhe um tema e depois 

elabora um enredo para o carnaval seguinte. Definido o enredo, a linha de 

trabalho se ramifica em duas frentes, que acontecem simultaneamente: 

escolha do samba-enredo (samba que narra o conjunto de fatos escolhidos 

pela escola e que serão apresentados na avenida, a ser cantado durante o 

desfile); e elaboração dos croquis dos carros alegóricos e fantasias. Para a 

escolha do samba-enredo a escola abre uma espécie de concurso, onde o 

vencedor, além de ter sua composição cantada no desfile da escola, também 

ganha um prêmio, normalmente uma generosa quantia em dinheiro (em média, 

R$ 200 mil pela arrecadação da venda dos CDs com os Sambas Enredos das 

Escolas de Samba do Grupo Especial para o carnaval daquele ano). São 

fornecidos aos candidatos alguns pré-requisitos que precisam estar contidos na 

letra da música, seja a respeito da composição e sinfonia musical, seja em 

termos de palavras consideradas chaves para contar a história que a escola irá 

apresentar. Portanto, a partir do enredo, os compositores interessados se 

reúnem com integrantes da escola para tirar dúvidas do que não ficou claro e 

dessa forma receber um direcionamento sobre o que a escola está esperando 

que contenha na letra e melodia do seu samba. Essas reuniões para 

orientação acontecem em média três vezes antes da “Disputa do Samba”, 

evento em que os candidatos apresentam suas propostas e são votados, tanto 

pela direção da escola quanto pelos demais componentes da mesma.  

Os desenhos dos croquis são realizados pelo carnavalesco - que como 

supracitado, é o responsável por materializar o enredo elaborado, dando-lhe 
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forma e cor. Após os desenhos preparados serem aprovados pela diretoria da 

escola, inicia-se o trabalho de elaboração dos moldes, onde são preparadas 

uma peça de cada fantasia para ajustes e aprovação. 

 

ORDEM DO DESFILE 

Os desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, 

realizados na Marquês de Sapucaí, acontecem sempre no domingo e na 

segunda-feira de carnaval. Seis escolas (integrantes desse grupo) desfilam em 

cada dia. O resultado deste desfile só terá uma escola campeã, e a última 

colocada no ranking final, “cairá” para o Grupo de Acesso, dando lugar para a 

campeã do Grupo de Acesso, que “subirá” para o Grupo Especial. As seis 

primeiras escolas colocadas neste ranking de resultados finais desfilam 

novamente no sábado seguinte ao carnaval, no chamado “Desfile das 

Campeãs”, onde a sexta colocada é a primeira a desfilar e a campeã encerra o 

desfile.  

Os dias e a ordem em que as Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de 

Janeiro se apresentam são definidos através de um sorteio, que ocorre, 

normalmente, no mês de julho do ano anterior à data do campeonato. Neste 

momento, de forma imparcial, são definidos os dias e em seguida a ordem que 

as escolas de samba irão desfilar. Conforme registrado no regulamento7 do 

desfile – elaborado e publicado pela Liga Independente das Escolas de Samba 

do Grupo Especial do Rio de Janeiro (LIESA)8 – a escola vencedora do Grupo 

de Acesso sobe de grupo, e passa a integrar o Grupo Especial, abrindo o 

desfile das escolas deste grupo, no domingo. A escola que ficou com a 

segunda pior pontuação no carnaval anterior – no Grupo Especial - é a primeira 

a desfilar na segunda-feira. Após o término do sorteio, as escolas sorteadas 

para o mesmo dia podem trocar a ordem entre si. As exceções, que não podem 

ser alteradas de acordo com o regulamento, são: a campeã do ano anterior é 

sempre a última a desfilar do segundo dia (segunda feira), a escola que 

conquistou menor pontuação no carnaval anterior (contudo não “caiu”, ou seja, 

                                                           
7
 Este regulamento é elaborado pela LIESA e publicado anualmente para o carnaval. A maior parte de seu conteúdo 

se repete, mas nada impede que ele sofra alterações para o carnaval seguinte. Ou seja, ele é revisto anualmente. 
8
 A LIESA é a liga que representa de forma legal as Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. 

Atualmente é ela quem dita as regras deste campeonato.  
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ficou na 11ª colocação), que é a primeira a desfilar na segunda-feira, e a 

primeira colocada no Grupo de Acesso, que “sobe” para o Grupo Especial, 

sendo a primeira escola a se apresentar no primeiro dia de desfile (domingo).  

O sorteio da Ordem dos Desfiles de 2014 das Escolas de Samba do Grupo 

Especial do Rio de Janeiro ocorreu no mês de julho de 2013, e definiu o desfile 

na seguinte ordem: Dia 02 de março de 2014 (domingo): Império da Tijuca; 

Grande Rio; São Clemente; Mangueira; Salgueiro e Beija-Flor. Dia 03 de março 

de 2014 (segunda-feira): Mocidade; União da Ilha; Vila Isabel; Imperatriz 

Leopoldinense; Portela e Unidos da Tijuca.  

 

CONCENTRAÇÃO 

Antes do desfile, as escolas se concentram ao longo da Avenida Presidente 

Vargas, entre o lado dos Correios e o lado do “Balança”9 (como ilustrado na 

figura 3). A ordem em que se concentram obedece a ordem em que irão 

desfilar. Desse modo, se a primeira escola a desfilar se concentra nos 

Correios, a segunda se concentrará no “Balança”, a terceira nos Correios e 

assim por diante. A área da concentração, indicada na figura 3 pelos retângulos 

azuis, serve para a escola arrumar as peças do desfile, ou seja, colocar os 

carros alegóricos em suas devidas posições (ordem correta em que irão se 

apresentar durante o desfile), alocar cada integrante em suas respectivas alas, 

vestir as fantasias, arrumar os casais de mestre sala e porta bandeira – pois 

em geral são fantasias grandes e pesadas e eles se arrumam minutos antes do 

desfile –, organizar a bateria e se preparar para entrar na avenida com a escola 

arrumada de acordo com o planejamento do carnavalesco e do diretor de 

carnaval.  

Existe um horário estipulado pela LIESA para o desfile das escolas, que serve 

mais como uma estimativa e uma diretriz para que os participantes se 

orientem, já que dificilmente é realmente cumprido. Contudo, ao término 

completo do desfile de uma escola, ou seja, quando ela chega por inteiro 

(inclusive a última ala) à Praça da Apoteose e os portões se fecham, marcando 

                                                           
9 Balança é a abreviação do nome vulgarmente dado ao complexo de três prédios, “Balança mas não cai”.  Ainda 
hoje é um dos principais símbolos da Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio. 
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o encerramento deste desfile, a escola seguinte já deve estar completamente 

armada na entrada da Marquês de Sapucaí e sua respectiva área de 

concentração, pronta para iniciar seu desfile. Após anunciado o início do desfile 

da escola seguinte, o cronômetro começa a contar, e a escola tem oitenta 

minutos para concluir seu desfile. Qualquer atraso a partir desse anúncio 

resulta em penalidade de pontos para a escola. Em caso de atrasos, tanto para 

iniciar o desfile quanto para terminá-lo, a apuração de pontos já começa com 

alguns décimos a menos em comparação às outras. 

A equipe de organização de cada escola de samba solicita ao integrante que 

irá desfilar que chegue na concentração pelo menos duas horas antes do 

horário do desfile. Essa é uma medida de precaução para que não ocorram 

imprevistos e atrasos, já que a escola de samba só pode entrar na área de 

concentração quando a escola anterior já estiver completamente na avenida. A 

figura 4 ilustra também a Marquês de Sapucaí, local por onde as escolas 

desfilam, indicada pela seta amarela. 

 

Figura 4: Local da concentração das escolas de samba antes do desfile 

 

Fonte: Google Maps, com alterações da autora, 2015
10

.  

 

                                                           
10

 Disponível em www.google.com.br/maps, Acessado em novembro de 2014. 



 

36 
 

ESTRUTURA DO DESFILE 

O desfile é composto por setores, que abordam um tema relativo ao enredo 

apresentado e são compostos por alas e um carro alegórico (ou alegoria, como 

chamam). O número de setores e alegorias pode variar de acordo com o 

planejamento da escola. Tal estrutura segue algumas normas estabelecidas 

pela Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de 

Janeiro (LIESA), e são comuns a todas as agremiações. De acordo com essas 

normas: a comissão de frente tem que ser a primeira a se apresentar, abrindo o 

desfile, é preciso apresentar três casais de mestre-sala e porta-bandeira, todos 

os setores têm que conter um carro alegórico, entre outras exigências 

dispostas no regulamento. Contudo, em geral as escolas possuem liberdade 

para fazer algumas escolhas, como por exemplo definir quantas alas irão 

compor cada setor, quantos integrantes irão desfilar em cada ala e qual a 

posição em que os casais de mestre-sala e porta-bandeira irão se apresentar.  

Na figura 5 é possível observar, de forma esquemática, como é estruturado o 

desfile. Os setores são separados por temas, e sempre compostos por alas e 

um carro alegórico.  

 

 Figura 5: Organização da estrutura de um desfile de uma escola de samba 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

PASSARELA DO SAMBA - MARQUÊS DE SAPUCAÍ 

A Marquês de Sapucaí é uma avenida localizada no Centro da cidade do Rio 

de Janeiro, aberta normalmente para a circulação de carros, mas que no 
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período do carnaval sofre algumas modificações e se prepara para receber 

espectadores e imprensa, e apresentar os desfiles das escolas de samba. 

Como é possível observar na figura 5, para receber turistas e espectadores, a 

Marquês de Sapucaí é dividida em 13 setores, e estes são numerados para 

organizar a comercialização dos ingressos. Os setores ímpares ficam 

localizados ao lado esquerdo e os pares ao lado direito, e todos possuem 

numeração crescente em direção à Praça da Apoteose. O valor dos ingressos 

varia de acordo com a vista que se tem para a Avenida na localização 

comprada. O único setor que não é comercializado é o setor 1, que fica 

localizado na área de concentração. Os ingressos desse setor são distribuídos 

gratuitamente pelas escolas para suas comunidades.  

É importante salientar que para a avaliação dos jurados o desfile só se inicia na 

altura do setor 2 e termina pouco antes da Praça da Apoteose (em frente aos 

setores 12 e 13).  Para receber e acomodar a imprensa, a Marquês de Sapucaí 

dispõe de duas salas, uma localizada na concentração e outra atrás do setor 2. 

A emissora Globo de Televisão é a única que possui permissão para circular na 

Avenida, inclusive durante o desfile. E, por fim, para a apresentação do desfile 

das escolas, a Marquês de Sapucaí dispõe de dois recuos de bateria, um antes 

do setor 2, à direita – ou seja, antes do marco inicial do desfile para os 

julgadores – e outro antes do setor 11, à esquerda. Os recuos de bateria são 

utilizados para acomodar os integrantes da bateria enquanto a escola desfila, 

ou seja, permitem que a toda escola desfile ao som da bateria. 

A bateria das escolas de samba é a primeira ala a entrar na Marquês de 

Sapucaí, contudo não é a ala que abre o desfile, pois logo se encaminha para o 

primeiro recuo, antes do marco inicial do desfile, como mostra a figura 6 

(sinalizado em azul).  No meio do desfile a bateria retoma a Avenida e desfila 

junto com a escola até o segundo recuo (também sinalizado na figura 6), e lá 

permanece até a escola se apresentar por inteiro, sendo ela a última ala a sair 

da avenida. 
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Figura 6: Marques de Sapucaí com destaque para os recuos da bateria 

 

Fonte: Website LIESA
11

 com alterações da autora, 2015. 

 

JURADOS E AVALIAÇÃO 

O desfile é considerado um campeonato, porque acontece dentro de um 

conjunto de regras, regidas pela LIESA, onde as escolas são avaliadas por um 

corpo de jurados e recebem notas entre nove e dez pontos, por critérios 

(chamados de quesitos) previamente determinados. Ao todo, são quarenta 

jurados, quatro para cada um dos dez critérios de avaliação. Os jurados são 

organizados em quatro grupos, e cada grupo deve possuir um jurado para 

avaliar cada quesito - ou seja, os quatro grupos possuem jurados para avaliar 

todos os critérios. Os grupos ficam posicionados ao longo da Marquês de 

Sapucaí, nas chamadas Cabines de Julgamento, como é possível observar na 

figura 7. A localização dos grupos está sinalizada com um “J” na cor amarela 

dentro de caixas pretas. Dessa forma é possível que um mesmo quesito seja 

avaliado em momentos diferentes do desfile. No evento denominado Apuração, 

que acontece sempre na Quarta-feira de Cinzas, na própria Marquês de 

Sapucaí, as notas são divulgadas, individualmente, por quesito e por jurado. 

São computadas apenas as três maiores notas de cada quesito, sendo 

descartada a quarta e mais baixa nota e automaticamente são somadas todas 

as notas válidas. O total representa a nota geral da escola, e a partir daí é feito 

o ranking das escolas, definindo-se as seis escolas campeãs. 

                                                           
11

 Disponível em: www.liesa.globo.com. Acessado em março de 2014. 
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Figura 7: Disposição das Cabines de Julgamento na Marquês de Sapucaí 

 

Fonte: Website LIESA com alterações da autora, 2015. 

 

Conforme disposto no Manual do Julgador 2014, também emitido pela LIESA, 

os quesitos avaliados no julgamento são: bateria; samba-enredo; harmonia; 

evolução; enredo; conjunto; alegorias; fantasias12; comissão de frente; e 

mestre-sala e porta-bandeira. O manual contém também a descrição dos itens 

que devem ser considerados na avaliação de cada quesito, pelo julgador. 

 

DE VOLTA À METODOLOGIA DE PESQUISA 

Como já introduzido, para o desenvolvimento dessa dissertação as estratégias 

metodológicas traçadas foram: trabalho de campo de caráter etnográfico da 

construção do desfile, com visitas frequentes ao barracão da escola enquanto 

confeccionavam os carros alegóricos e fantasias; realização de entrevistas com 

agentes específicos que criaram esse carnaval para a G.R.E.S. São Clemente, 

antes do desfile; observação participante durante o desfile realizado na 

Marquês de Sapucaí, para analisar e compreender as representações em torno 

da favela e dos seus moradores que foram exibidas durante o desfile; e, por 

fim, análise e sistematização de todo o material coletado. É possível observar a 

esquematização da metodologia na figura 8, apresentada a seguir. 

                                                           
12

 Neste quesito são avaliadas todas as fantasias da escola, com exceção das que estiverem em integrantes sobre os 
carros alegóricos (pois estes compõem os carros e são avaliados no quesito Alegorias e adereços), as fantasias do 
primeiro casal de mestre sala e porta bandeira e a fantasia da comissão de frente. 
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Figura 8: Metodologia de pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

Durante os meses de agosto, setembro, outubro e dezembro de 2013, 

frequentei semanalmente o barracão da escola. Nessas visitas realizei 

entrevistas, formais e informais, e tive a oportunidade de presenciar algumas 

tomadas de decisão por parte da direção da escola, alguns contratempos de 

grande impacto na formulação do desfile de 2014 e o efetivo nascimento da 

favela que a São Clemente ia apresentar em seu desfile.  Dessa forma tive a 

oportunidade de acompanhar “de perto e de dentro” (Mangani, 2002) como é 

construído o desfile de uma escola de samba no carnaval do Rio de Janeiro e 

quais foram as motivações para a construção da favela que se apresentou no 

desfile da São Clemente. 

Como mencionado antes, para a observação efetiva do desfile propriamente 

dito, busquei um posicionamento que me permitisse assisti-lo de perto, com a 

vista livre e de um ponto fixo, no qual eu pudesse observar todas as alas da 

escola. Para tanto não seria possível desfilar na G.R.E.S. São Clemente, pois 

nesse caso eu teria que entrar na avenida em uma ala determinada e não 

conseguiria observar a evolução de toda a escola. Não seria possível nem 

desfilar com um uniforme de diretoria da escola, pois tais uniformes são dados 

aos integrantes da escola que normalmente trabalham na parte administrativa, 
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e durante o desfile ajudam a executar o mesmo com o máximo de perfeição 

possível. Tais integrantes podem circular por algumas – não todas – alas 

durante o desfile, o que – em parte – seria útil para as finalidades da pesquisa, 

mas essa utilidade seria minimizada pelo fato de que esses integrantes devem 

sempre ajudar na harmonia e na evolução da apresentação da escola. 

Desfilando dessa forma, portanto, eu não iria conseguir observar toda a escola 

entrando pela passarela do samba com a calma necessária para não perder 

nenhum detalhe.  

Por ter intensificado minha circulação no meio do samba nos últimos anos, por 

conta, principalmente, do envolvimento com a G.R.E.S. São Clemente, conheci 

muitas pessoas não apenas desta escola, mas também integrantes de outras 

escolas, inclusive na Estação Primeira de Mangueira. Como supracitado, a 

Mangueira desfilaria logo em seguida à São Clemente, e se eu possuísse uma 

fantasia da Mangueira eu teria acesso à concentração desta escola – e, claro, 

teria que desfilar pela mesma.  

Mas por que ter acesso à área de concentração da Mangueira? Como dito, a 

ordem definida para o desfile desse ano previa que a Estação Primeira de 

Mangueira seria a escola que desfilaria logo em seguida à São Clemente. 

Devido a essa ordem, a Mangueira se concentraria no “Balança”, enquanto a 

São Clemente se concentraria nos “Correios”. Tendo em vista essa 

organização, a possibilidade de desfilar pela Estação Primeira seria ideal para 

que eu pudesse observar o desfile da São Clemente de um ponto fixo: parada 

na concentração da Mangueira, bem próxima a entrada da Marquês de 

Sapucaí. Foi através da minha rede de relações no universo do samba que 

consegui uma fantasia de apoio13 e a possibilidade de desfilar junto à Estação 

Primeira. Esse foi meu passaporte de acesso ao ponto escolhido para a 

observação (indicado pelo balão roxo na figura 9). 

 

 

 

                                                           
13

 Fantasia de apoio quer dizer que eu não desfilei em nenhuma ala da escola, mas sim na lateral da avenida, 
ajudando os componentes da escola a evoluírem sua apresentação com harmonia. 
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Figura 9: Local da concentração das escolas de samba antes do desfile 

 

Fonte: Google Maps, com alterações da autora, 2015
14

.  

 

Portanto, durante o desfile eu estava localizada na entrada da Marquês de 

Sapucaí, antes mesmo do setor 1, posicionada ao lado esquerdo da entrada. 

Assisti a G.R.E.S. São Clemente entrar na avenida de uma posição 

privilegiada. Não consegui credencial de imprensa, sendo assim não pude 

portar nenhum equipamento mais profissional para registrar o desfile. Dessa 

forma, registrei as imagens e vídeos através da câmera do meu celular. Além 

disso, não poderia carregar muita coisa, pois em seguida ao desfile da São 

Clemente eu iria desfilar pela Mangueira, e de acordo com as regras da LIESA, 

não é permitido nada além da fantasia durante o desfile. Desta forma, como 

será possível perceber ao longo do próximo capítulo, optei por utilizar imagens 

registradas por profissionais e dispostas em sites como G1, O Globo, IG, entre 

outros, para apresentar as fantasias, alas e alegorias que busco analisar. 

Volto a frisar que a escolha desse local permitiu que eu assistisse ao desfile 

sem interferências, com grande proximidade (como se eu estivesse dentro 

dele) e ao mesmo tempo de um ponto fixo, podendo assim acompanhar todo o 

desenvolvimento da escola, seus problemas antes do desfile e inclusive a 
                                                           
14

 Disponível em www.google.com.br/maps, Acessado em novembro de 2014. 
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primeira reação do público ao se deparar com o que o enredo que a São 

Clemente estava apresentando. Para este momento segui fortemente os 

preceitos de Velho (1978), entendendo que para “estranhar o familiar”, seria 

importante me distanciar emocionalmente e sociologicamente do desfile para 

melhor observá-lo. 
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SETOR 2: OS BASTIDORES  

Ala 2.1 - Escolha pelo enredo favela 

Em julho de 2013, após informar aos dirigentes da escola sobre meu trabalho 

de pesquisa para o mestrado, obtive em retorno uma resposta muito positiva e 

receptiva. Logo tentamos marcar uma reunião com o presidente e com seu 

irmão Roberto (diretor de carnaval), para que eu pudesse explicar melhor como 

seria meu trabalho e também realizar a primeira entrevista formal.  

Como dito anteriormente, o carnaval de uma escola de samba integrante do 

grupo especial do Rio de Janeiro começa a ser elaborado logo que acaba o 

desfile do ano anterior. Ou seja, em 2013 a São Clemente desfilou no dia 11 de 

fevereiro de 2013 (segunda-feira), o resultado do campeonato saiu no dia 13 de 

fevereiro, quarta-feira de cinzas, e na semana seguinte a escola já começou a 

planejar o desfile de 2014. Dessa forma, em julho de 2013, a São Clemente já 

estava trabalhando a todo vapor na produção do seu próximo carnaval, e nesse 

sentido só consegui marcar a primeira reunião com o presidente em agosto. 

Nesta reunião, estavam presentes Renato e seu irmão, Roberto, e por se tratar 

do nosso primeiro encontro no âmbito da pesquisa, logo expliquei o que eu 

pretendia analisar, de que forma eu gostaria de observar a escola, quais 

informações eu iria precisar, e por onde e com quem eu gostaria de conversar 

para a realização do trabalho.  Após cederem formalmente acesso à escola 

para que eu pudesse efetuar parte da minha pesquisa de campo, questionei 

como foi escolhido o enredo “favela” para a elaboração do carnaval de 2014. 

Sem muito segredo, Renato e Roberto relataram que um amigo, residente de 

outro país, porém brasileiro, percebeu certa curiosidade de seus vizinhos e 

amigos estrangeiros sobre as favelas brasileiras. Este amigo, que também já 

teve envolvimento com o mundo do desfile das escolas de samba, então fez 

para Roberto a indagação que dá título ao presente trabalho: “Favela dá 

samba?” Roberto disse que no mesmo instante adorou o tema, e dessa forma 

preparou um enredo que pretendia apresentar à diretoria da escola no 

momento oportuno.  
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O que o diretor de carnaval chamou de momento oportuno é a fase posterior à 

possibilidade de a escola receber a proposta de um enredo patrocinado. 

Enredos patrocinados são temas cuja divulgação é de interesse de alguma 

empresa particular, personalidade, cidade, estado ou até mesmo um país e no 

qual a mesma patrocinará a confecção e realização do desfile da escola. Por 

exemplo, em 2011 a Escola de Samba Vila Isabel apresentou o enredo 

“cabelos”, patrocinado pela empresa de cosméticos capilares Pantene. Outro 

exemplo é o caso da Beija-Flor de Nilópolis, que para o carnaval de 2015 

apresentou o enredo “Um griô conta a história: um olhar sobre a África e o 

despontar da Guiné Equatorial. Caminhemos sobre a trilha de nossa 

felicidade”. Além de ter sido a campeã desse carnaval, a Beija-Flor foi objeto de 

muitas notícias quando veio à tona a informação de que o ditador da Guiné 

Equatorial teria investido 10 milhões de reais na produção do desfile da escola, 

gerando polêmica pela origem do dinheiro em contraste com a pobreza do país. 

Os enredos patrocinados estão indiretamente vinculados ao jogo do bicho, e 

sua relação com o carnaval das escolas de samba. Maria Laura Cavalcanti 

(1994) explica e analisa o envolvimento do jogo do bicho com o carnaval, 

fortemente evidenciado na preparação de um desfile. É sabido por quem está 

frequentemente em escolas de samba e inserido com o carnaval dos desfiles, 

que com a repressão ao jogo do bicho no Rio de Janeiro nos últimos anos, as 

escolas de samba da cidade que eram apadrinhadas por bicheiros precisaram 

recorrer a outras formas de arrecadar fundos, pois este não poderia mais ser 

proveniente do seu patronato. Uma das soluções encontradas para contornar 

essa situação foi o recurso aos enredos patrocinados, que tem se tornado cada 

vez mais comum. Essa resolução foi bem vista inclusive para as escolas que 

não possuíam envolvimento direto com o jogo do bicho, pois é uma forma de 

conseguir mais verba para investir no desfile e ter recursos para fazer um 

grande espetáculo, ganhar boas notas e agradar ao público e os jurados. Neste 

cenário de escolas não envolvidas com o patronato do jogo do bicho, encontra-

se o Grêmio Recreativo Escola de Samba São Clemente.  

Além do investimento proveniente do patrocínio (independente da origem) 

todas as Escolas de Samba do Grupo Especial recebem verba para a produção 

do seu desfile e também a concessão de um espaço na Cidade do Samba, 
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conhecido como Barracão, onde podem produzir seus carros alegóricos e a 

maior parte das fantasias. Esta verba é oriunda da venda dos ingressos para 

assistir aos desfiles na Marquês de Sapucaí, da TV Globo (que repassa um 

valor para cada escola como forma de incentivo para fazerem um grande 

espetáculo, já que a emissora é a única detentora do direito de transmitir os 

desfiles pela televisão), da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, da Petrobrás 

e, ainda, uma quantia menor do governo do estado do Rio de Janeiro.  

Em setembro de 2013, em uma segunda reunião com Roberto, este se queixou 

do pouco recurso financeiro que a escola dispunha para produzir seu desfile de 

2014. Neste encontro, ele abriu o livro administrativo da escola, e pude ver que 

a verba fornecida às escolas do grupo especial – proveniente das fontes 

supracitadas – somava sete milhões de reais, e, segundo o diretor de carnaval, 

isso era pouco para competir com as grandes escolas do grupo. 

Dentro desse contexto, Roberto, no exercício do cargo de diretor de carnaval 

da escola, aguardou a possibilidade de surgir alguma proposta de enredo 

patrocinado para a São Clemente. Como não houve nenhuma proposição de 

instituição, empresa ou personalidade interessada em patrocinar um enredo, 

ele apresentou em abril de 2013, para o presidente da escola e demais 

diretores, o enredo que havia preparado a partir da sugestão de seu amigo 

estrangeiro: favela. 

 

Ala 2.2: Idealização do desfile 

A decisão a respeito do enredo da escola, normalmente, cabe ao presidente, 

mas nada impede que este receba ajuda dos outros dirigentes da escola 

(diretor de carnaval, por exemplo) e do carnavalesco. Quando Roberto 

apresentou o que havia desenvolvido em torno do tema favela, Renato 

concordou em utilizá-lo para criar o desfile de 2014 por ser um tema em voga, 

o que, na visão do presidente, daria visibilidade à escola. De forma geral, não 

existe um evento específico para a aprovação do enredo – ela acontece numa 

reunião entre os diretores da escola. Após essa decisão tomada, reúnem-se 

historiador, uma equipe de pesquisa e o carnavalesco, e juntos, começam a 
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levantar informações sobre o mesmo e elaborar a chamada sinopse do enredo. 

Feito isso, a mesma equipe escreve uma justificativa para o enredo, que nada 

mais é do que a explicação de cada setor e ala que será desfilada. Sinopse e 

justificativa são documentos fundamentais na preparação do desfile e insumos 

fundamentais para o carnavalesco transformar palavras e ideias em carros 

alegóricos e fantasias15.  

A G.R.E.S. São Clemente contratou André Diniz e Wladimir Corrêa para a 

elaboração desses documentos. Ambos conhecidos no mundo do samba, 

André Diniz é historiador, compositor e pesquisador da Música Popular 

Brasileira, e Wladimir Corrêa é colega de trabalho de Diniz, além de 

museólogo. Junto a eles, a escola contratou também a artista plástica Bia 

Lessa para ocupar o cargo de carnavalesca, que aceitou o desafio apesar de 

nunca ter realizado esse tipo trabalho. As únicas solicitações feitas pela escola 

aos encarregados de criar a favela da São Clemente foi que o enredo exaltasse 

a positividade, que não abordasse a violência, e que não fizesse referência a 

nenhuma política pública específica, como, por exemplo, as Unidades de 

Polícia Pacificadoras (UPPs), de modo a manter uma conotação imparcial em 

relação à política da cidade do Rio de Janeiro. Apesar da violência ser parte de 

um dos “dogmas” em relação às favelas, principalmente as cariocas, como 

mostra Valladares (2005), os dirigentes da escola de samba entenderam que 

representar tal preceito no desfile não seria interessante do ponto de vista do 

campeonato, e poderia não render um bom carnaval. Queriam uma favela com 

astral leve e alto, que explorasse a cultura disponível nas comunidades 

cariocas e as características alegres provenientes da mesma. Segundo 

Roberto, apesar do desfile de uma escola de samba ser o momento para 

expressar algumas insatisfações com relação à sociedade em que vivemos 

(concordando com DaMatta), espaço para manifestações, e até para o 

sarcasmo (como os desfiles da São Clemente são conhecidos), não combinaria 

com o clima carnavalesco enfatizar a negatividade vivida nas favelas, a 

violência, a segregação social, o poder paralelo e as dificuldades. E assim foi 

feito, ou quase isso.  

                                                           
15

 A sinopse do enredo e a justificativa são documentos solicitados pela LIESA e precisam ser entregues à Liga alguns 
meses antes do desfile, junto com outras informações que irei expor mais para frente. 
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Em entrevista realizada em abril de 2015, um ano após a realização do desfile, 

Roberto me relatou com mais detalhes o que aconteceu na preparação do 

carnaval de 2014. Quando o enredo ficou pronto, o diretor de carnaval da 

escola se deparou com uma favela “agressiva”, para usar suas palavras, 

apresentada por Bia Lessa. A artista plástica queria impressionar e causar 

grande impacto, e dessa forma imaginou representar a favela através da força 

de quem sobrevive à desigualdade, à violência e às faltas atribuídas a esses 

espaços da cidade. Um trecho do enredo que ela escreveu16 e que 

posteriormente foi suprimido do documento final que foi entregue pela escola à 

LIESA deixa essa escolha clara: 

Nem adianta, a diferença incomoda. Fomos reprimidos, 
removidos, demolidos de novo. Somos o povo criativo e 
genial, mas barulhento. Que a sociedade gosta de ver... de 
longe... Nem adianta, nosso povo tem força e a potência 
transformadora de um átomo. É cimento e sentimento. É 
concreto e abstrato. Nem adianta maltratar e proibir. 
Derrubam um barraco aqui, surgem cem ali. Parece 
pesadelo... Viver na gangorra da vida. Entre polícia e o 
bandido, nosso guri abatido, alvo de bala perdida. Parece 
pesadelo... a dor cobre o pôr do sol, a esperança adoece, o 
descaso alimenta a fome e a dignidade padece.  

Esse foi um dos trechos que Roberto conseguiu suprimir da sinopse do enredo 

antes de entregar o material17 para LIESA. Diante da “agressividade” da favela 

apresentada por Bia Lessa, o presidente decidiu que para a elaboração da 

justificativa do enredo ele iria intervir com mais efetividade, evitando o 

transtorno de novamente ter que suprimir trechos do documento depois de 

pronto. Dessa forma, a justificativa foi ganhando um formato afinado ao seu 

propósito, e não ao da artista plástica, já que exaltava a tal “positividade” que a 

escola gostaria de apresentar - e não o caráter “agressivo” proposto pela 

artista. Enquanto os dirigentes da escola preparavam a justificativa, Bia Lessa 

foi desenhando os croquis dos carros alegóricos e fantasias que ela havia 

idealizado. 

Contudo, a artista permanecia focada em um desfile que causasse grande 

impacto e seus croquis não agradaram o presidente e o vice-presidente da 

                                                           
16

 Obtive acesso a esse documento durante pesquisa realizada no barracão, através dos arquivos da escola, criado e 
cultivado por Roberto Gomes, diretor de carnaval. 
17

 É possível visualizar o documento completo, entregue à LIESA, no Anexo A desta dissertação. 
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escola. Renato e Roberto, em uma das entrevistas que me concederam, 

disseram acreditar que pelo fato de a artista plástica nunca ter trabalhado com 

carnaval, ela não compreendeu a comoção e os efeitos que os carros 

alegóricos precisavam causar durante o desfile, como por exemplo jogos de 

cores, contrastes com a iluminação disposta na Marquês de Sapucaí e 

utilização de materiais brilhosos, luxuosos e vistosos. Segundo eles, a artista 

plástica desenhou carros com pouca cor e brilho, muitos predominantemente 

na cor preta. Projetou alas com fantasias que insinuavam armamentos 

pesados, como fuzil, e baianas com suas saias feitas por sacos de lixo, que, 

segundo os irmãos, não davam visibilidade nem mobilidade para as desfilantes. 

Além disso, a artista não teria conseguido acompanhar o ritmo de produção do 

desfile de uma escola de samba. A artista plástica, segundo Roberto, se 

preocupava demais com detalhes que seriam imperceptíveis durante o desfile, 

e em função disto refez diversos moldes, gastando não só dinheiro, como 

tempo, e assim comprometendo a formação da escola com os prazos cada vez 

mais corridos. 

Foi então que Renato e Roberto decidiram que não poderiam mais mantê-la 

como carnavalesca, pois no ritmo por ela imposto à escola estavam correndo o 

risco de não conseguir ter todo o desfile pronto a tempo. Dessa forma, após 60 

dias trabalhando na escola, no final de agosto de 2013, a artista plástica foi 

dispensada. Quase nada do que ela havia produzido foi aproveitado para o 

desfile, pois ao que pude verificar através dos relatos dos diretores e no desfile 

propriamente dito, a violência não seria a forma escolhida pela São Clemente 

para representar a favela. E mesmo diante do prejuízo financeiro e do atraso 

no cronograma que essa decisão impactaria, o entendimento prevalecente na 

escola foi de recomeçar o trabalho e construir uma favela com base em 

representações alegres, leves, coloridas e divertidas.  

Ala 2.3: Construção da favela 

Tendo em frente apenas seis meses para a realização do desfile, e apenas a 

parte escrita do desfile pronta, a escola criou o Núcleo Criativo, com o intuito de 

substituir a carnavalesca dispensada. Quatro integrantes do Grupo Criativo da 

escola Beija Flor foram contratados e se juntaram a três integrantes que já 
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trabalhavam na parte de criação da São Clemente para transformar as palavras 

em desenhos e, posteriormente, os desenhos em desfile. Para desenhar os 

croquis das fantasias, a escola contratou o desenhista Paulo Brasil. Nesse 

momento, depois das divergências e do tempo e volume de recursos gasto 

pela carnavalesca, colocar a escola na avenida na data marcada era o maior 

desafio, e os componentes entendiam que estavam correndo contra o tempo. 

Diante dessa conjuntura, a estratégia que a princípio era brigar por uma 

colocação entre as seis primeiras colocadas do campeonato deixou de ser um 

objetivo dos dirigentes da São Clemente. O objetivo, agora, passou a ser não 

ser rebaixada, de modo a se manter no Grupo Especial. 

Se a escola tinha a falta de tempo como inimigo número 1, a solução 

encontrada para esse problema acabou gerando um inimigo número 2: o 

envolvimento de muitas pessoas na preparação do desfile. Para recuperar os 

dois meses despendidos com um trabalho que apontava para representações 

da favela que não interessavam aos dirigentes da escola apresentar, a escola 

envolveu sete pessoas para fazer o trabalho de uma, e, conforme interpretam 

os próprios dirigentes, foi prejudicada por não conseguir ter uma ideia central, 

uma linha única de pensamento. Eram muitas vontades, muitas interferências e 

pouco tempo para discutir e tomar decisões coletivas em torno da favela que 

seria desfilada. Por conta disso, a favela da São Clemente não foi apresentada 

como os dirigentes gostariam, alguns setores inteiros fugiram do planejamento 

inicial de Roberto e Renato e outras alas foram criadas simplesmente para 

tentar levantar o desfile da escola, e não permitir que ela caísse para o Grupo 

de Acesso, sem necessariamente atender a um projeto claro em torno do que 

seria a favela da São Clemente. É o exemplo do Abre-Alas, primeiro carro 

alegórico apresentado pela escola, que representou a ocupação do Morro da 

Providência e o surgimento do nome “favela”, através da Guerra dos Canudos 

e da figura de Antônio Conselheiro. Vale lembrar que esse é “o mito de origem” 

da favela, conforme discute Valladares (2005, p.36). 

A entrada do desfile com esse carro foi uma ideia dos componentes do Grupo 

Criativo da Beija Flor, que acharam necessário um carro enorme, apresentado 

logo no início, para causar uma impressão positiva de imediato. Assim também 

aconteceu com o Setor 6: “O sol da manhã vem e nos desafia e traz o sonho 
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pro mundo”, que apresentou as chamadas favelas internacionais, como 

comentarei mais à frente. A motivação da escolha por representar as favelas 

do mundo foi única e exclusivamente plástica. Os componentes da Beija Flor 

pensaram em favelas grandes e conhecidas ao redor do mundo, e 

representaram o país onde cada uma delas está inserida. Dessa forma, 

poderiam utilizar um material volumoso e brilhoso para a elaboração das 

fantasias, o que era uma prioridade nesse momento da construção do desfile, 

considerada mais relevante do que a necessidade de se ater a um conjunto 

claro de ideias sobre a favela que se queria representar. 

Em novembro, após frequentes idas ao barracão da escola, e após o Núcleo 

Criativo criado para substituir Bia Lessa ter trabalhado arduamente para a 

produção do desfile a tempo da data do campeonato, encontrei com Roberto 

na Cidade do Samba, e ele me apresentou de que forma o desfile tinha sido 

estruturado. Mas antes de explanar o que ele me apresentou naquele 

momento, preciso dar uma breve explicação. É de suma importância que se 

saiba a confidencialidade das informações que Roberto e Renato estavam me 

disponibilizando. O segredo do que está sendo preparado para o desfile das 

escolas de samba do Grupo Especial é mantido até a hora do mesmo. 

Pouquíssimo se fala sobre o que a escola está preparando para apresentar na 

avenida, e os carros são confeccionados dentro do barracão, onde só seus 

integrantes possuem acesso. Tudo isso é feito com as finalidades de manter a 

surpresa no dia do desfile, e evitar que uma escola copie as ideias das outras. 

Explicitado isto, apresento o que a escola, naquele momento, planejou para o 

desfile de 2014, com base nas entrevistas e visitas que realizei no barracão, e 

considerando o contexto particular acima descrito.  

Como mencionado, no primeiro setor seriam apresentados os nordestinos 

cangaceiros, a origem da favela e do nome “favela”, que faz referência a uma 

planta encontrada em Canudos, interior da Bahia. Remetendo ao mito de 

origem da favela e ao fato de que escravos alforriados e soldados retornando 

da guerra dos Canudos teriam se acomodado nas encostas do Morro da 

Providência, enquanto aguardavam uma solução do governo para suas 

moradias, um carro alegórico representaria a Guerra dos Canudos. Questionei 

a razão e Renato me disse que nesse setor pretendia contar o nascimento das 
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primeiras favelas cariocas e o surgimento do nome favela, e com o carro 

alegórico gigantesco e uma imagem enorme de Antônio Conselheiro, 

pretendiam representar o conflito de Canudos e abrir o desfile em “grande 

estilo”.  

O segundo setor representaria as favelas cariocas. Este setor seria composto 

por sete alas, onde cada ala representaria uma favela da cidade do Rio de 

Janeiro, sendo elas Babilônia, Rocinha, Complexo do Alemão, Santa Marta, 

Mangueira e Salgueiro. A escolha da temática destas alas se deu logo no início 

do desenrolar do enredo, pois, segundo Roberto, não poderiam deixar de 

representar as favelas cariocas. Já a motivação por que favelas específicas 

fariam parte deste setor se deu em primeiro lugar pelo material plástico que 

poderia ser utilizado na confecção das fantasias: Mangueira e Salgueiro, por 

exemplo, são comunidades que possuem escolas de samba, e as cores dessas 

escolas poderiam ser exploradas na elaboração das fantasias e causariam bom 

efeito na avenida no dia do desfile. Já as outras favelas foram escolhidas por 

conta de suas características ou história peculiar, como, por exemplo, a 

comunidade do Santa Marta, que ficou mundialmente conhecida após a 

gravação de um clipe do artista Michael Jackson. Fantasias remetendo ao 

artista, portanto, seriam utilizadas para representar a favela do Santa Marta. 

Para este setor, Roberto não me informou sobre o carro alegórico que a escola 

pretendia apresentar, já que ainda não possuíam esta definição.  

Obedecendo à proposta de mostrar a alegria e a positividade das favelas, 

desenhou-se então o terceiro, quarto e quinto setores, também idealizados 

desde o início da projeção desse desfile. Para o terceiro setor, escolheram 

apresentar as personalidades vistas como características dos morros: o 

malandro, a cabrocha, o grafiteiro e a vendedora ambulante. O carro alegórico 

deste setor seria uma favela em construção, apresentando também o operário 

que todo morador da favela tem um pouco dentro de si. Questionado sobre a 

motivação dessa escolha, Roberto disse ser importante representar as pessoas 

que moram nas favelas e constroem sua identidade. O quarto setor traria o 

som que vem da favela, representando as rodas de samba, o funk, o jongo e o 

rap. “O baile da musicalidade”, representando o baile funk, seria o carro 

alegórico. Assim como se referiu ao setor anterior, Roberto disse que essas 
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músicas fazem parte da composição identitária da favela, tendo enfatizado o 

papel dos bailes funk como marca da cultura musical do morro. Para o quinto 

setor, então, o entretenimento e a irreverência seriam palavras-chave. Como 

não havia entendido como isso se reproduziria na avenida, mais uma vez 

questionei Roberto, e ele disse que representaria a favela nos esportes, na 

feijoada, na quituteira, na religiosidade e na diversão que as favelas 

contemplam. O carro alegórico para este setor seria “o churrasquinho na laje”, 

que segundo Roberto é característico nas favelas cariocas. 

O sexto setor apresentaria as favelas do mundo, argumentando que a favela 

não é uma exclusividade nem do Brasil, nem da cidade do Rio de Janeiro. 

Como já explanado, contudo, para o setor foram selecionadas, algumas favelas 

fora do Brasil – sob a justificativa de serem as maiores favelas do mundo, 

assim identificadas em uma pesquisa da ONU –, e mais uma vez a 

possibilidade de uso de material plástico foi o grande critério para escolha. Ou 

seja, quando este setor foi pensado, com a projeção das alas na avenida, 

decidiu-se selecionar favelas cuja a composição daria à escola a oportunidade 

de usar o material que causaria mais impacto para o espectador, de acordo 

com características atribuídas a cada país onde estão situadas. As favelas 

escolhidas foram: Sulukule, na Turquia, Jacarta, na Indonésia, Soweto, na 

África do Sul, Cairo, no Egito, e Villa 31, na Argentina. Além dessas favelas, o 

carro alegórico do setor viria apresentando a favela indiana Dharavi. Já é 

sabido que esta ala foi também de decisão do Grupo Criativo da Beija Flor, que 

queria utilizar a possibilidade de representar outros países para dar glamour ao 

desfile, explorando as cores e características visualmente apelativas dos 

países onde cada favela está localizada. De acordo com Roberto, isso quebrou 

totalmente a linha em que o desfile vinha sendo desenvolvido, mas não havia 

tempo para se discutir ou defender uma escolha diferente. Para o diretor de 

carnaval da São Clemente, esse foi o maior erro do desfile da escola.  

No sétimo e último setor, Roberto me informou que a escola pretendia mostrar 

os movimentos sociais que atuam nas comunidades. Retomando a linha de 

evolução pensada inicialmente pelos dirigentes da escola, foram selecionados 

os projetos sociais considerados de maior repercussão e também aqueles mais 

fáceis de representar através das fantasias. Nesse sentido, o último carro 
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alegórico iria expor o “orgulho de ser favelado”. Ao final desta conversa 

encontramos com o presidente da escola, Renato, que acrescentou que estava 

preparando um grand finale para a última ala deste setor, que fecharia o 

desfile. A ala viria integralmente composta por integrantes da escola que 

moram em favelas. Em suas entusiasmadas palavras: “O favelado desce à rua 

e se mostra no desfile”. Todavia, não foi bem isso que aconteceu. 

Descrevendo suas ideias para sete setores e trinta e quatro alas, Roberto e por 

fim, Renato, desenharam, na minha imaginação, como seria o desfile da 

G.R.E.S. São Clemente. Foi antes de encerrar esta entrevista que Renato  

disse, como já mencionado, que no início do “ano carnavalesco“ tinha por meta 

para a disputa de 2014 atingir o sexto ou sétimo lugar no ranking. Ficar em 

sexto e ir para o desfile das campeãs já seria uma vitória para eles, e a 

justificativa para esse objetivo era a pouca experiência da escola no carnaval 

do grupo especial. Segundo o presidente, comparada às outras escolas do 

grupo, a São Clemente tinha permanecido pouco tempo no campeonato nesta 

categoria, além de ser considerada uma escola pequena e com poucos 

recursos. Como também já mencionei, porém, em outro momento, já em 

novembro de 2013, a 3 meses do desfile e tendo passado por tantos 

contratempos, os dirigentes queriam apenas conseguir desfilar – colocar a 

escola na avenida, cumprindo somente as regras do campeonato, sem razões 

para sofrerem nenhuma penalidade – sem grandes surpresas, sem almejar a 

sexta colocação. Manter-se no grupo especial já seria uma grande vitória.
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SETOR 3: FAVELA DÁ SAMBA? 

Ala 3.1 - O samba enredo 

Para narrar a favela que a G.R.E.S. São Clemente iria apresentar, os 

compositores Ricardo Góes, Serginho Machado, Grey, Anderson, “FM” e 

Flavinho Segal, foram vencedores da “Disputa do Samba” com a seguinte 

composição: 

 

“Em busca da felicidade 

Trago a esperança no olhar 

Sou bisneto de imigrantes 

À miscigenação eu vou brindar 

Sem régua, sem esquadro 

Arquiteto da ilusão 

Com muita luta construí o nosso 

chão... 

Pobre... Mas rico de emoção 

Livre... Mas preso na paixão 

Favela... Te emoldurei em aquarela 

Linda nesta passarela 

A força da fé... Sou eu 

Se o bem vence o mal... Valeu 

O amanhã, vou conquistar 

É preciso acreditar 

Gangorra da vida 

De que lado está? 

A fome de amor faz meu sonho 

sonhar 

Na minha lida desço o morro pra 

vencer 

Quero justiça pra poder viver 

Devemos dar as mãos e juntos 

caminhar 

Minha favela coisa mais bela não há 

É nas vielas que nasce o mais puro 

samba 

Se tem batucada nos guetos tem 

bamba 

É o coração quem manda... 

Eu quero mais é ser feliz 

A minha estrela vai brilhar 

Oh! São Clemente, eternamente 

Vou te amar...”  

(Fonte: www.saoclemente.com.br) 
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Tecida por paradoxos – como pobre, mas rico, e livre, mas preso – a letra do 

samba enredo narra a favela como uma realidade sofrida, contudo enfrentada, 

por seus moradores, de forma alegre e garrida. Nesta letra também é possível 

encontrar o bem e o mal, lados da “gangorra da vida” em que se encontra a 

favela, além da ideia de miscigenação e constituição de um grupo único 

(referido pelo “nós”), formado pelos moradores, mas também da dicotomia 

entre “realidade” e “ilusão”. Expressões conjugadas como essas parecem 

definir a favela como território onde estão inscritas desigualdades e paradoxos. 

A partir do samba, portanto, é possível afirmar que entre a irregularidade das 

suas construções, a carência e a demanda por justiça, a favela cantada pela 

São Clemente é também berço do samba, da batucada e da alegria.  

Em suma, a partir de uma breve análise semântica do samba enredo, nota-se 

que a favela é definida pela desigualdade e revelada por sua complexidade, 

sobressaindo-se, contudo, o lado positivo da “gangorra da vida” que lá se vive. 

Assim cantada, a favela do samba-enredo da São Clemente remete à obra de 

DaMatta (1997), quando ele afirma que o carnaval é um ritual, por um lado, 

onde,  as desigualdades são deixadas momentaneamente de lado, mas, por 

outro, que reforça essas mesmas desigualdades à medida que as expõe, 

revelando a estrutura da sociedade brasileira. Justamente, no carnaval de 2014 

a G.R.E.S. São Clemente escolheu apresentar a favela confirmando essas 

propriedades desse ritual: por um lado, explicitando os paradoxos e as 

desigualdades que caracterizam a favela e, por outro, potencialmente 

reforçando cada um deles, ainda que enfatizando o que há nela de positivo. 

Assim, como o samba enredo, o livro Abre Alas, documento emitido por todas 

as Escolas de Samba do Grupo Especial e entregue à LIESA, é parte 

fundamental da avaliação feita pelos jurados ao final do carnaval. Ele contém a 

ficha técnica de todos os setores, alas e alegorias (carros alegóricos) e 

fantasias a ser desfilados, com descrições, significados e justificativa para tudo 

que foi pensado pela escola e que será apresentado na avenida. No caso da 

São Clemente, em 2014, assim como o samba enredo e o próprio desfile em si, 

este documento revela as representações escolhidas pela escola para tratar da 

favela. A justificativa do enredo, contida no Abre Alas, deve necessariamente 

conter não só a descrição de todos os setores que serão desfilados, mas 
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também o objetivo da escola ao apresentar cada setor, já que um dos itens de 

avaliação dos jurados é a coesão entre o que a escola pretende com o que a 

escola consegue efetivamente apresentar.  

No Abre-Alas da São Clemente para o carnaval de 2014 havia uma sessão 

intitulada a “Moral da História”. Essa sessão, redigida com uma linguagem 

bastante coloquial, resumiu de forma muito simplificada toda a complexidade 

exposta na letra do samba enredo. Apropriando-se do vocabulário coloquial da 

maioria dos moradores da favela, e reproduzindo o “dogma” da favela como 

unidade singular (Valladares, 2005), a “Moral da História” deixou paradoxos de 

lado e em poucas palavras exaltou a sobreposição do lado bom sobre o ruim. 

Afirmando que as características positivas da favela têm a capacidade de 

justapor e até de transformar as negativas. O documento diz o seguinte:  

Conhecer a favela e seus moradores, que vivem à margem 
da chamada sociedade, e sua realidade invisível, é um 
convite bacana a uma viagem imperdível, tá ligado? A real, 
é que a galera da favela é uma gente simples, solidária, de 
riso fácil, que transforma amor em poesia e a tristeza em 
canção. Quem sobe o morro fica mais perto do céu e mora 
mais perto de Deus. E nós, Clementianos, vamos mostrar, 
na Marquês de Sapucaí, que o morro é bamba, que favela 
dá samba, e como é brava, guerreira e valente essa gente 
que compõem a Favela São Clemente! (p. 113) 

Tenho ciência que todos os envolvidos na composição do desfile, desde a 

elaboração do material escrito até a confecção dos carros alegóricos e 

fantasias, conhecem e compreendem de alguma forma a complexidade das 

representações que envolvem a favela. Contudo, esse trecho da “Moral da 

História” proposta pela São Clemente reflete a opção da escola por não 

desenvolver um enredo que explorasse discrepâncias e multiplicidades, como 

sugeria minimamente o samba-enredo. É importante considerar  que o tempo 

regulamentar de um desfile, com apenas uma hora e vinte minutos de duração, 

certamente é pouco para se explicitar tamanha abrangência. As decisões da 

escola, porém, responderam não só a essa questão, mas também à conjuntura 

complexa causada pelas desavenças entre os dirigentes e a artista plástica 

contratada inicialmente como carnavalesca, e seus projetos antagônicos em 

torno da favela a ser apresentada. O fato, porém, é que tal escolha por 

simplificar a favela e ocultar seus paradoxos, ao reduzir pluralidade e a 



 

58 
 

complexidade da favela à uma única forma de representa-la, acabou por 

ratificar o terceiro “dogma” em torno das favelas, tão presente em trabalhos de 

cientistas sociais, conforme mostra Valladares (2005):  

É no singular que se pensa a favela [...] Ainda que todos 
reconheçam tratar-se de uma realidade múltipla, todos se 
deixam levar pelo hábito de reduzir um universo plural a 
uma categoria única. (p. 151) 

Na descrição do enredo é possível perceber que o desfile não se apresentou 

de forma tão simplificada como previsto na “Moral da História”. Mesmo que não 

tenha sido intencional, na avenida, a escola expressou alguns antagonismos 

existentes em torno da representação das favelas e, principalmente, exaltou 

um paradoxo real, vivenciado pelos produtores desse desfile: o desafio de 

construir uma favela, sinônimo de simplicidade e pobreza, num desfile de 

carnaval do Grupo Especial, para concorrer a um campeonato que tem por 

premissa a riqueza e o luxo nas suas manifestações.  

 

Ala 3.2 - O desfile 

Assim como é da prática dos jurados, eu também consultei o Abre Alas antes e 

depois de realizar a observação do desfile da São Clemente, do ponto fixo que 

eu havia estabelecido na avenida. Como dito acima, este documento é 

fundamental para possibilitar que os jurados avaliem se o que está descrito e 

proposto pela escola para sua apresentação está sendo efetivamente 

representado no momento do desfile. Porém, embora eu também tenha 

buscado compreender a relação entre o que nele estava descrito e o que a São 

Clemente efetivamente desfilou, foi de modo distinto e com finalidades também 

distintas das que guiam os jurados que recorri ao documento. O Abre Alas me 

serviu não para que eu avaliasse o que vi na avenida a partir de critérios pré-

definidos, como fazem os jurados, mas sim para que eu pudesse compreender 

e analisar a favela representada pela escola, tratando de refletir sobre a 

questão que dá título a esse trabalho: favela dá samba?. Como busco 

demonstrar através da descrição e interpretação do que vi no desfile, muitos 

elementos e características atribuídos à favela pela São Clemente não foram 

facilmente compreensíveis apenas através do desfile propriamente dito, 
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demandando a consulta do Abre Alas. Por essa razão, inclusive, notei a 

pertinência de se fazer a pergunta “favela dá samba?” diante do que a escola 

apresentou, já que, ao menos no senso comum, um desfile bem sucedido no 

carnaval do grupo especial deve ser imediatamente compreensível e 

impactante para os espectadores.  

Por volta das 21hs, do dia 03 de março de 2014, após a Grande Rio iniciar o 

seu desfile18, me direcionei para a Marquês de Sapucaí. Quando cheguei, a 

Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio já estava totalmente na avenida, 

possibilitando assim a entrada de integrantes da Mangueira na área da 

concentração para arrumarem suas posições, fantasias e alegorias para sua 

apresentação. Naquele momento, a São Clemente também já estava 

completamente arrumada na sua área de concentração, e faltando pouco 

menos que 15 minutos para iniciar sua apresentação, consegui ter acesso ao 

que é chamado de “boca” do desfile e logo me deparei com a bateria da escola 

já pronta para começar o aquecimento e entrar na avenida. Encontrei muitos 

conhecidos na bateria e logo comecei a me envolver com o nervosismo natural 

da iminência de qualquer competição e com os contratempos típicos que todas 

as escolas enfrentam nos minutos que precedem este grande espetáculo. 

Naquele momento, “estranhar” o que para mim era “familiar” era o principal 

objetivo para que eu pudesse preservar minha observação e análise de campo. 

Manter meus olhares atentos para as representações da favela que a G.R.E.S. 

São Clemente iria apresentar, sem permitir que minha emoção naquele 

momento contaminasse excessivamente o meu trabalho – o que não foi tarefa 

fácil. Eis o cenário: uma integrante da São Clemente, mestranda, se afastando 

de certa forma do envolvimento com o carnaval naquele momento, para se 

aproximar da escola com os olhares observadores de quem deseja produzir um 

trabalho acadêmico numa área completamente nova, das ciências sociais. 

Vamos ao resultado dessa tarefa árdua. 

Após a entrada da bateria no primeiro recuo, a Comissão de frente seguiu para 

avenida, abrindo o desfile da São Clemente, antes mesmo do Setor 1, e 

apresentando a “transformação das favelas e suas pessoas invisíveis”, como 

previsto no Abre Alas.  
                                                           
18

 Que eu acompanhava através da transmissão da Rede Globo. 
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Figura 10: Comissão de frente – primeiro grupo (esquerda) e segundo grupo 

(direita) 

   

Fonte: G1
19

                                              Fonte: JovemPan
20

 

 

Com um total de 29 dançarinos, que se revezavam em dois grupos durante a 

apresentação, a comissão de frente apresentou a diversidade dos moradores 

da favela. O primeiro grupo, fantasiado de escravos, cidadãos comuns, 

soldados, com roupas em tons acinzentados, e o segundo utilizando roupas 

coloridas, como é possível observar na figura 10. A comissão de frente utilizou 

um pequeno carro alegórico, que tinha formato de barraco (figura 11), e se 

transformava ao longo da apresentação. Suas paredes giravam e do outro lado 

surgiam integrantes do segundo grupo, que apareciam como se fizessem parte 

da construção daquele barraco. Assim, os personagens cinza saíam de cena 

dando lugar ao segundo grupo, que transmitia alegria, felicidade e superação. 

Na figura 11, é possível perceber o momento da transformação que a comissão 

de frente apresentou durante o desfile, utilizando esse pequeno carro alegórico. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Disponível em: www.g1.globo.com. Acessado em agosto de 2014. 
20

 Disponível em: www.jovempan.uol.com.br. Acessado em agosto de 2014. 

http://www.g1.globo.com/
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Figura 11: Comissão de frente – carro alegórico utilizado  

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015.  

 

Conforme descrito no Abre Alas, era o seguinte o significado da comissão de 

frente: 

[...] esse povo criativo vem nos ensinar como superar de 

forma alegre a viver um sonho que surge na invisibilidade 
das pessoas, nos seus barracos e vielas, descendo o 
morro para virarem reis e rainhas na Passarela do 
Samba. (p. 136) 

 

Foi difícil, contudo, visualizar os referidos “reis e rainhas” na comissão de frente 

da escola. O que se via com mais clareza eram representações de cidadãos 

comuns que, com determinação, construíam seus lares numa cidade grande. 

Além disso, não foi possível perceber a suposta invisibilidade das pessoas 

representadas, como sugeria inclusive o nome da comissão. 
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Figura 12: Primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira 

 

Fonte: G1 

 

Após a comissão de frente, o Setor 1, chamado “Meu nome é favela”, 

ingressou na avenida com o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira 

(figura 12), que vieram representando os sertanejos, povo típico da região de 

Canudos, onde, segundo o Abre Alas da escola e o mito de origem 

amplamente disseminado em torno do surgimento das favelas, conforme 

demonstra Valladares (2005), iniciou-se um dos processos de favelização. 

Como de costume, o casal se apresentou com roupas muito luxuosas, 

compostas por penas de faisão – cada pena de faisão que compunha a 

fantasia de cada um pode custar até R$ 70 a unidade. Contudo, as fantasias 

possuíam pouco brilho e cores opacas, dando a impressão do que seria o 

sertão, com clima seco e árido. Por essas razões, aquelas fantasias não 

causaram uma impressão glamorosa na avenida, embora tenham sido fiéis ao 

mito segundo o qual o surgimento das favelas no Rio de Janeiro equivaleu à 

instalação de um sertão centro da cidade, essencialmente distinto de todo o 

resto do cenário urbano.  
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Contudo, é possível dizer que nem o Abre Alas, nem o próprio desfile deixaram 

claro, de forma mais detalhada, que a origem da favela carioca teria sido mais 

exatamente a ocupação do Morro da Providência por soldados retornados da 

Guerra dos Canudos. O terreno do morro da Providência era de posse do 

Ministério do Exército, que por não ter onde alocar tais soldados cedeu essas 

terras para que os soldados construíssem suas casas (Valladares, 2000). Tal 

informação não foi exposta de forma a explicar a razão pela qual escolheram 

representar em um setor inteiro o conflito de Canudos, e não exatamente o 

processo que o sucedeu, protagonizado pelos combatentes. A partir da 

observação do desfile, consegui captar apenas que a planta encontrada na 

região da batalha deu origem ao nome “favela”, razão pela qual o Morro da 

Providência passou depois a ser chamada Morro da Favella (Valladares, 2005). 

Ainda assim, a primeira ala, que desfilou antes do primeiro carro alegórico, 

denominado “A Batalha”, apresentou pessoas fantasiadas de soldados, 

representando os combatentes retornados da Guerra de Canudos. 

A primeira alegoria, ou carro alegórico, denominada “Favela, onde tudo 

começou – Guerra dos Canudos” apresentou Antônio Conselheiro, como figura 

ilustrativa central para representar a Guerra dos Canudos, e soldados da 

Guerra dos Canudos. Reforçando o que citei acima, esta alegoria  representou 

os soldados recém-retornados deste conflito, que, sem ter moradia na cidade 

do Rio de Janeiro, teriam ocupado o terreno do Ministério do Exercito. 

Este carro alegórico era maior que outros apresentados pela escola (figura 13), 

por decisão do Grupo Criativo vindo da Beija Flor, como supracitado, e atendia 

à proposta de abrir o desfile com uma alegoria grandiosa e impactante. Dessa 

forma, explorou bastante a representação do Conflito de Canudos, causando a 

impressão de que esta seria a única forma de contar o surgimento das favelas, 

ignorando a particularidade de outras aparições e processos que também 

compõem a história das favelas no Rio de Janeiro. Nesse sentido, embora não 

de forma imediatamente clara para os espectadores, reproduziu não só do mito 

de origem, mas também do terceiro dogma apresentado por Valladares (2005): 

o pensar na favela como única. Todavia, se pensarmos neste setor como forma 

de evidenciar o surgimento do nome atribuído a esse tipo de ocupação, e que 

também deu origem ao nome do enredo, a escola foi assertiva na escolha das 
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representações. Além disso, alcançou seu principal objetivo, definido a partir da 

contratação do Núcleo Criativo: abriu o desfile de forma impactante, com 

glamour e grandiosidade. 

 

Figura 13: Alegoria 01: “Favela, onde tudo começou – Guerra dos Canudos”

 

Fonte: G1 

Após o carro alegórico, encerrando o Setor 1, a ala das baianas entrou na 

avenida representando mais diretamente a planta baiana denominada “favela”. 

O Abre Alas afirma que esta planta é “extremamente resistente, característica 

da caatinga nordestina” (p. 123), sugerindo uma relação entre a conformação 

das favelas e a resistência daqueles que nelas habitam.  

As fantasias das baianas eram ricas, volumosas e com cores alegres, como é 

possível observar na figura 14. Contudo, todo o primeiro setor se apresentou 

com cores em tons de terra e vegetação, tornando-se um pouco cansativo 

visualmente. Considerando que o desfile tem duração de 80 minutos e é 

dividido por sete setores, cada setor precisa atravessar a avenida em pouco 

menos de 12 minutos. Ou seja, 1/7 do espetáculo se manteve na mesma 

tonalidade. 
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Figura 14: Ala das baianas: Planta Favela 

 

Fonte: registro do trabalho de campo 

 

O Setor 2 exibiu especificamente as favelas cariocas, seguindo o roteiro que 

Roberto e Renato haviam me relatado em novembro de 2013. Se o Setor 1 

ratificou o terceiro dogma de Valladares (2005), o pensar na favela como uma 

única forma de representação, o Setor 2 parecia se opor a ele, apresentando a 

diversidade de favelas existentes na cidade do Rio de Janeiro.  

Como explicitado a partir das entrevistas que realizei com os dirigentes da 

escola, a motivação para escolher cada favela que seria apresentada neste 

setor surgiu a partir da possibilidade de composição e do material plástico para 

a elaboração da fantasia. Dessa forma, a primeira ala deste setor apresentou a 

favela da Babilônia, e fez um paralelo com os “Jardins Suspensos da 

Babilônia”. As fantasias estavam bonitas, volumosas e luxuosas, por conta das 

plumas colocadas acima dos ombros das pessoas que nela desfilaram. 

Contudo, não remetiam diretamente à favela, exigindo o recurso ao Abre Alas 

para se compreender seus sentidos. Em seguida, entrou na avenida uma ala 

representando a favela da Rocinha, a maior favela da América Latina. Nesta 

ala também não era fácil compreender a relação da fantasia apresentada com 

a favela. Em todo caso, a fantasia estava bonita e com cores alegres, como é 

possível observar na figura 15. 
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Figura 15: Fantasias das alas Babilônia (esquerda) e Rocinha (direita) 

   

Fonte: Portal do Samba
21

 

 

A quinta e a sexta alas da escola apresentaram o Complexo do Alemão e a 

favela Santa Marta respectivamente, o que era mais facilmente perceptível, 

pois a fantasia de cada ala remetia exatamente a ícones que identificam as 

duas comunidades, não demandando a necessidade de recorrer ao documento 

descritivo. Ilustrado na figura 16, as fantasias apresentavam o teleférico da 

favela, que acabou virando atrativo turístico, no caso do Alemão, e o clipe que 

o artista Michael Jackson gravou no Santa Marta, ocasião inclusive descrita no 

livro de Bianca Freire-Medeiros (2009).  

 

Figura 16: Fantasias das alas Complexo do Alemão (esquerda) e Santa Marta 

(direita) 

   

Fonte: Portal do Samba 
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 Disponível em: www.portaldosambarj.com. Acessado em agosto de 2014. 
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Encerrando o segundo setor, as duas últimas alas remeteram às favelas da 

Mangueira e do Salgueiro, e desfilaram respectivamente nessa ordem. Com 

fantasias nas cores das escolas de samba presentes nessas comunidades, se 

fizeram entender também sem a necessidade da explicação contida no Abre 

Alas. Na figura 17 é possível ver que as fantasias eram volumosas, contudo, 

poderiam ter sido mais bem exploradas com relação ao material utilizado. 

Poderiam criar mais impacto se apresentassem mais plumas, ou paetês, dando 

mais brilho e glamour ao desfile.  

E por fim, cumprindo a obrigatoriedade estabelecida pelo regulamento da 

LIESA, que define que todo setor deve conter também uma alegoria, a escola 

apresentou o carro denominado “Da exclusão fez-se a Providência – A primeira 

favela carioca”. O carro estava bem contextualizado no desfile, pois encerraria 

o setor que falou das favelas cariocas representando a favela da Providência, 

contudo apresentou somente alguns barracos, construções precárias, 

novamente escravos, simbolizando alguns negros libertos e os soldados 

retornados do conflito de Canudos, se tornando um pouco repetitivo. Para além 

da repetição, porém, o principal efeito desse carro na avenida foi causar 

impacto pela sua simplicidade, remetendo à favela como local de pobreza e 

precariedade, e ratificando o segundo dogma de que fala Lícia Valladares 

(2005). Na figura 18 está apresentada a parte lateral deste carro, que se 

apresentou com cores em tons de terra, trazendo palidez ao desfile. Vale 

lembrar que nas entrevistas realizadas com os dirigentes da escola, entendi 

que antes do desfile essa alegoria não estava bem definida. O resultado final 

do que se apresentou, portanto, respondeu às circunstâncias de falta de tempo 

e recursos vivida pela escola e descrita anteriormente.  
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Figura 17: Fantasias das alas Mangueira (esquerda) e Salgueiro (direita) 

   

Fonte: Portal do Samba 

Figura 18: Alegoria 02: Da exclusão fez-se a Providência – A primeira favela 

carioca  

 

Fonte: IG
22

 

 

Para o Setor 3 a escola já havia planejado apresentar o que Roberto chamou 

de “peculiaridades do morro”, referindo-se a personagens que fariam parte da 

composição da favela. A proposta pode ser interpretada como uma 

contraposição  ao dogma da favela como entidade única, conforme descreve 

Valladares (2005), já que o que se pretendia no setor era exaltar características 

e personagens múltiplos e diversos das favelas. E assim o fizeram. O setor 

                                                           
22

 Disponível em: www.ig.com.br. Acessado em agosto de 2014. 
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inteiro, ou seja, todas as fantasias deste, possuíam cores quentes, variando 

entre o amarelo e o vermelho. Conforme havia sido dito em novembro de 2013, 

os “malandros” e as “cabrochas” estavam presentes, e vieram abrindo o setor 

nas alas 9 e 10, respectivamente. Suas fantasias destoaram de minhas 

expectativas, pois a imagem mais comum da figura do malandro é a de um 

homem vestindo um terno branco. O malandro da São Clemente estava de 

amarelo, em tons parecidos com os da roupa da cabrocha, que, conforme dizia 

o Abre Alas, representaria a “sensualidade e a ginga das mulatas da favela” (p. 

125), algo que não se fazia facilmente visível durante a apresentação. 

Já as fantasias denominadas “Lata D’Agua na Cabeça” e “Trouxa de Roupas” 

estavam muito bem apresentadas e claramente identificadas, como mostra a 

figura 19. 

 

Figura 19: Alas – (Da esquerda para direita) Malandros, Cabrochas, Lata d’Água 

na cabeça, Trouxa de Roupas e Pedreiros Construtores 

 

Fonte: Portal do Samba 

 

Após essas quatro alas, o terceiro casal de metre-sala e porta-bandeira (figura 

20) entrou na avenida antes do segundo casal, alterando a ordem em que os 

casais costumam se apresentar. Embora sem explicações para isso, esta 

ordem já estava prevista no Abre Alas. Deste modo, o terceiro casal surgiu  

com roupas que uniam um pouco de cada uma das fantasias apresentadas nas 

alas que o antecederam. Fantasias coloridas, não tão luxuosas quanto às do 

primeiro casal, e um pouco obscuras em termos do que representava. Para 

compreendê-las um pouco melhor, precisei recorrer ao Abre Alas, que 

descreveu a fantasia nesta simples frase: “Os moradores da favela são gente 
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simples que não fogem à luta, homenagem aos construtores e lavadeiras que 

matam um leão para garantir o pão de cada dia.” (p. 138) 

 

Figura 20: Terceiro casal de mestre-sala e porta-bandeira 

 

Fonte: IG 

 

Finalizando o terceiro setor e mantendo as fantasias em cores com tons 

avermelhados, a escola apresentou uma ala representando os pedreiros 

construtores da favela (figura 19) e em seguida um carro alegórico (figura 21) 

denominado “A criatividade desafiando a gravidade e a razão – a construção 

da favela”. O carro abordava a arquitetura da favela, construída num plano, na 

maioria das vezes, inclinado, e de forma ilegal.  A forma peculiar de construir a 

favela e de ocupar o espaço urbano contra as regras e normas urbanas, 

representada claramente pelo carro, reproduziu o primeiro e o segundo dogma 

de que fala Valladares (2005), tratando da favela como “espaço único e 

singular” e como uma “cidade dentro da cidade”, respectivamente. Nas 

palavras do Abre Alas: “tão geniais quanto perigosas”. No entanto, contrariando 

as minhas expectativas, o carro alegórico surgiu pobre na avenida. Não tinha 

muitas cores, nem brilho, nem fantasias glamorosas, mas sim homens fortes e 

sem camisa em meio a paredes de tijolos, o que me fez refletir a respeito do 

que a escola estava querendo transmitir.  O carro me fez lembrar das casas e 

barracos construídos nas ruas do Turano, me lançando à minha memória 

pessoal da favela – salvo pelos homens com corpos fortes e esbeltos, que não 
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compunham minhas lembranças. Contudo, não era um carro atrativo para um 

desfile de uma escola samba. Compreendo que a favela apresenta-se, 

fisicamente, simples assim e que sua arquitetura muitas vezes é confusa, 

principalmente em termos visuais. Contudo, talvez informada pelo que ouvi no 

barracão ao longo do período de preparação do desfile, minha expectativa era 

de que a escola pudesse explorar tal simplicidade e a pobreza de outra forma, 

e não necessariamente produzir um carro simples e confuso para o desfile. 

 

Figura 21: Alegoria 03: A criatividade desafiando a gravidade e a razão – A 

construção da favela 

 

Fonte: registro do trabalho de campo 

 

Seguindo a descrição que Roberto e Renato fizeram por ocasião de uma de 

nossas entrevistas, o Setor 4, denominado “As vozes da favela” entrou na 

avenida representando músicas que fazem parte do que entendem como a 

composição identitária da favela. Considerando o tempo do desfile a escola 

conseguiu fazer escolhas pelas representações mais diversas, enaltecendo a 

pluralidade, e mais uma vez confrontando o pressuposto da favela no singular, 

como afirma o terceiro dogma de Valladares (2005).  
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Com fantasias elaboradas nas cores da escola – preto e amarelo – este setor 

iniciou sua apresentação com o samba de roda, o samba, o funk (fantasia que 

os integrantes da bateria usaram) e os funkeiros (fantasia utilizada pela ala dos 

passistas), possíveis de se observar na Figura 22. Como descrito no Abre Alas, 

o samba de roda é “admirada vertente do samba onde o ritmo é marcado na 

palma da mão” (p. 125), o samba é o “ritmo musical contagiante e 

predominante nos morros cariocas” (p. 125), o funk é o “ritmo que tem como 

principal característica o batidão, faz a alegria da galera nos animados bailes 

do morro do Rio nos finais de semana” (p. 126) e os funkeiros vieram 

representando “os moradores das comunidades e do asfalto se encontram nos 

bailes funk para dançar até o dia clarear” (p. 126). Mesmo sem recorrer ao 

Abre Alas, durante o desfile foi possível identificar cada som ali representado. 

 

Figura 22: Alas da esquerda para direita: Samba de roda, Samba, Funk (Bateria) 

e Funkeiros 

    

Fonte: Portal do Samba 

 

Neste setor a bateria (que estava até esse momento do desfile no primeiro 

recuo), entrou na avenida após a ala que representava o samba, e seguiu junto 

com a escola até o segundo recuo (sinalizado na figura 5), lá permanecendo 

até o final do desfile. A mais jovem rainha, com apenas 16 anos, Raphaela 

Gomes, filha do presidente Renato Gomes, desfilou à frente da bateria. Com 

uma fantasia denominada “A Funkeira”, elaborada nas cores roxo, rosa e azul, 

se destacou em meio a uma ala onde as cores predominantes eram preto e 

amarelo. Contudo, apesar das inúmeras e caríssimas penas de pavão, sua 

fantasia não era glamorosa, como apresenta a figura 23.  
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Figura 23: Rainha de bateria – Raphaela Gomes 

 

Fonte: O Globo 

 

Após a bateria, a décima oitava ala da escola representou o jongo, ou como 

chamado na ficha técnica do Abre Alas, o “avô do samba, uma manifestação 

cultural africana que interferiu na formação do samba, carioca em especial” (p. 

126). Com uma fantasia muito rica, fez uma presença bonita na Marquês de 

Sapucaí. Em seguida, porém, e contrastando bastante com a anterior, a ala 

denominada Rap apresentou uma fantasia pálida, sem cor e com formas 

pontiagudas. Como é possível observar na Figura 24, a fantasia, composta por 

caixas de som, não facilitou a compreensão do que se pretendia transmitir, 

nem causou impacto interessante no desfile. 

 

Figura 24: Alas: Jongo (esquerda) e Rap (direita) 

 

Fonte: Portal do Samba 
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Encerrando este setor de forma apagadada, e até um pouco confusa, o último 

carro alegórico representou o baile funk. Com algumas motos fazendo 

referência à principal forma de locomoção nas favelas – incluindo o serviço de 

moto-taxis, muito comum nas comunidades –, um dj e muitas caixas de som, a 

quarta alegoria da G.R.E.S. São Clemente não era grande, nem luxuosa, como 

é possível observar na figura 25. Os integrantes que participaram da 

composição do carro alegórico entraram na avenida com roupas comuns, tops 

e calças jeans para as mulheres, bermudas e camisetas para os homens, sem 

brilhos e sem volume. Pareceu-me, ao observar o desfile, uma escolha 

interessante, que parecia refletir a realidade visual dos bailes funks nas favelas, 

frequentados por pessoais que de fato se vestem dessa forma, como mostra 

Mizrahi (2007). Contudo, o carro trouxe novamente o paradoxo vivido pela 

escola ao confrontar o luxo esperado em um desfile de Escola de Samba do 

Grupo Especial do Rio de Janeiro com a simplicidade da realidade das favelas.  

 

Figura 25: Alegoria 04: A musicalidade da favela 

 

Fonte: O Globo 
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O Setor 5 foi o que mais se destacou no desfile. Denominado “Eu só quero é 

ser feliz, o jeito favelado de viver”, este setor, em suas cinco alas, apresentou 

fantasias muito coloridas e expressivas, como mostra a figura 26. As alas foram 

planejadas para representar: (1) o entretenimento e a irreverência através dos 

esportes, forma de lazer gratuita, por contas das quadras construídas nas 

comunidades; (2) a religiosidade, remetendo à diversidade de fés e fiéis que 

moram nas favelas; (3) as tias quituteiras, que, sempre de “mãos cheias”, 

cozinham para muitos moradores e remetem às baianas que cozinham para 

toda a comunidade e que trabalham confeccionando um carnaval; (4) a 

feijoada, prato típico e apreciado não só pelos moradores das favelas, mas sim 

por todos os cariocas e brasileiros, e (5) a diversão presente nas favelas, 

representada principalmente pela pipa, que é lazer da maior parte das crianças.  

 

Figura 26: Alas da esquerda para a direita: Esportes, Religião, Tias Quituteiras, 

Feijoada e Diversões 

     

Fonte: Portal do Samba 

 

A alegoria deste quinto setor apresentou o “Churrasquinho na laje” (figura 27). 

Unindo as tias quituteiras à idéia de diversão, este carro alegórico surgiu na 

avenida representando um casebre, onde pessoas com roupas de verão 

(maiôs, biquinis, shorts e sungas) realizavam uma confraternização muito 

comum nas favelas cariocas, que ocorre principalmente nos finais de semana. 

Havia inclusive uma piscina de plástico, onde alguns componentes do carro se 

banharam durante o desfile. Segundo o que estava descrito no Abre Alas:  

[...] hoje a favela ensina pro mundo o que é saber conviver... 
Enquanto lá fora, continuam brigando por cor, fé e dinheiro, 
na favela os moradores se misturam, se arrumam, reciclam, 
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recriam, rezam juntos, repartem o pão e abraçam o irmão. 
(p.120)  

Este carro, embora coloque em questão o terceiro dogma denunciado por 

Valladares (2005), afiançando a pluralidade das favelas e da vida nas favelas, 

compartilhava a representação de favela como lugar de pobreza -segundo 

dogma analisado pela autora. Foi a partir dessa alegoria que me atentei para a 

inquietação que senti ao observar toda a apresentação da São Clemente, 

provocada pelo paradoxo real, explícito nesse desfile, da favela ser, segundo 

muitas representações, visualmente simples demais para ser evidenciada em 

um desfile de escola de samba, do qual se espera  - e se exige, pois se trata de 

um campeonato - luxo e glamour. Nesse momento, reacendeu a questão 

central dessa análise: favela dá samba? Pois ao me deparar com a imagem do 

churrasquinho na laje e identificar a simplicidade de um mometo de diversão e 

lazer presente nas favelas cariocas, notei que qualquer elemento (plástico) rico 

e luxuoso inserido nessa representação desconfiguraria a realidade da favela, 

distorcendo a imagem a favela como lugar de pobreza e simplicidade. Além 

disso, esse momento levantou também a seguinte questão: teria a decisão dos 

dirigentes da escola de não explorar o tema da violência e não produzir um 

desfile “agressivo”, como ficou claro em função da dispensa da artista plástica 

Bia Lessa, gerado um desfile pouco impactante? Seria a representação da 

favela como espaço violento a única maneira de produzir um espetáculo que 

causaria comoção? Teria sido a escolha por exaltar o lado “positivo” da vida 

nas favelas a causa da simplicidade visual do desfile? Ou essa simplicidade 

seria resultado simplesmente da conjuntura de falta de tempo e recurso vivida 

pela escola antes do desfile? 
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Figura 27: Alegoria 05: Churrasquinho na Laje – Identidade e união na favela 

 

Fonte: Site Momento Verdadeiro
23

  

 

O Setor 6 trouxe para a avenida as favelas internacionais, numa proposta 

interessante de apresentar a diversidade das favelas e afirmar que elas não 

são uma exclusividade da cidade do Rio de Janeiro. No entanto, como já 

mencionado, este setor foi idealizado pelo Grupo Criativo da Beija Flor com o 

ideal de trazer o luxo, até então pouco presente, para o desfile. Conforme me 

foi dito pelos dirigentes da escola, e como comentei anteriormente, o setor 

acabou fugindo da linha de evolução do enredo, apresentando não 

propriamente as favelas referidas, e sim cores e características dos países 

onde se situa cada uma delas.  

De fato, o que se viu na avenida foram alas com fantasias lindíssimas e ricas. 

Contudo, o setor efetivamente prejudicou a evolução do desfile da escola, 

tornando o enredo confuso e a apresentação da G.R.E.S São Clemente 

desconexa. Afinal, o que foi representando no setor não foram favelas, e sim 

países. Assim, no setor denominado “O sol da manhã vem e nos desafia e traz 
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 Disponível em: http://www.momentoverdadeiro.com/2014/03/sao-clemente-fez-churrasco-na-laje-em-plena-
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o sonho pro mundo”, a São Clemente representou em seu desfile a Turquia, a 

Indonésia, a África do Sul, o, a Argentina e a Índia (figuras 28 e 29).  

Figura 28: Alas da esquerda para a direita: Favela de Sulukule, Favela de Jacarta 

e Favela do Cairo 

    

Fonte: Portal do Samba 

 

Interessante citar a justificativa descrita no Abre Alas para este setor, que diz 

que não importa a origem, a nacionalidade, a cor ou os costumes, todos os 

moradores de favelas enfrentam as mesmas dificuldades e é isso que os une: 

Cada um com sua música, cada um com seus trajes e 
peculiaridades, mas com as mesmas dificuldades. É gente que 
independente que lado venha, dribla as gangorras da vida dia a 
dia. Favelados, brancos, negros, pardos, amarelos, de olhos 
arregalados ou puxados, que sobrevivem sobre ‘palafitas, 
trapiches, barracos, filhos da mesma agonia’, rogando a Cristo, 
Buda, Ala, Zambi ou Oxalá, por dias melhores. E todo o mundo, 
desse jeito sofrido e contente, vem sambar na São Clemente! (p. 
112) 

 

Figura 29: Alas da esquerda para a direita: Favela Villa 31 e  Favela de Dharavi 

  

Fonte: Portal do Samba 
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A sexta alegoria da composição do desfile da G.R.E.S. São Clemente (figura 

30) representou a favela de Dharavi. Cumprindo com o objetivo da idealização 

desse setor, um carro alegórico muito luxuoso, com uma iluminação que 

valorizou seu brilho, trouxe para avenida muitos elefantes, animais venerados 

na Índia, e à frente do carro, a imagem de Madre Teresa de Calcutá, religiosa 

naturalizada indiana, “ganhadora do Prêmio Nobel, que trabalhava ajudando 

aos pobres e dizia: ‘É nas favelas que devemos servir a Cristo’”. (Abre Alas, 

p.120). À exceção dessa descrição que remete à favela, nada se viu sobre o 

enredo neste setor. 

 

Figura 30: Alegoria 06: O universo da miséria – as favelas do mundo 

 

Fonte: G1 

 

Finalmente, encerrando o desfile, o sétimo setor retornou para o Rio de Janeiro 

e apresentou alguns dos inúmeros projetos sociais presentes nas comunidades 

da cidade nos dias atuais. A seleção dos projetos que iriam compor o desfile foi 

motivada pela sua representatividade e também pelo material plástico que iria 

compor as fantasias, tornando-as visualmente mais bonitas. Os projetos sociais 

nas favelas têm objetivos variados, mas em termos gerais, buscam integrar as 

comunidades em si mesmas e com a chamada “cidade formal”, por meio de 

iniciativas diversas, como por exemplo a criação de bibliotecas ou promoção de 

cursos de teatro, de técnicas de trabalho ou de esportes. Apresentados na 

figura 31, os projetos escolhidos para o desfile foram: (1) Afroreggae, criado em 
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1996, atuante hoje em seis comunidades, (2) Projeto Nós no Morro, que 

oferece formação técnica e possui um grupo teatral, (3) CUFA (Central Única 

das Favelas), que promove eventos esportivos, cursos de capacitação e 

debates que abordam discussões sobre os direitos humanos, (4) Projeto Vozes 

da Comunidade, que oferece aulas de música, e (5) por fim, Projeto Favela 

Ativa, que busca mudar o rumo de pessoas envolvidas com o uso e o tráfico de 

drogas através de palestras educativas, ações culturais e atividades esportivas. 

A escolha por abordar os projetos sociais que atuam nas favelas, neste setor 

denominado “Desatando nós”, foi interessante, pois são inúmeros e variados os 

projetos sociais que atuam nas favelas cariocas, reafirmando mais uma vez a 

multiplicidade que lhes caracteriza. Contudo, o que se viu foi uma abordagem 

confusa para ser compreendida apenas através do desfile, pois as fantasias 

compuseram um setor de difícil entendimento tanto para aqueles que não 

moram no Rio de Janeiro e/ou não conhecem tais projetos, quanto para 

qualquer espectador do desfile que não tenha tido acesso ao Abre Alas. 

 

Figura 31: Alas da esquerda para a direita: Projeto Afroreggae, Projeto Nós no 

Morro, Cufa, Projeto Vozes das Comunidades e Projeto Favela Ativa 

 

Fonte: Portal do Samba 

 

A sétima alegoria, repleta de anjos e com destaque à palavra ”favela”, além de 

muito simples como demonstra a figura 32, também não era de fácil 

compreensão. A representação escolhida para este carro demandou maior 

esforço na análise, separando minha reflexão em duas linhas: (1) pensar nas 

ONG’s como anjos presentes nas favelas, no sentido que os projetos e ações 

sociais muitas vezes “salvam” os moradores, os ajudando a cursar um caminho 

longe do tráfico e da violência; e (2) retomar a “Moral da História” (trecho 



 

81 
 

presente no Abre Alas e mencionado no início dessa dissertação) que destaca 

a sobreposição do que é ruim nas favelas por tudo o que é bom, numa suposta 

transformação de tudo aquilo que é vivido como negativo nesses espaços em 

características positivas. A presença dos anjos, nesse sentido, me reporta à 

ideia da esperança de que um dia haja reconhecimento da dignidade de seus 

moradores e respeito por suas indiossincrasias, algo presente no samba 

enredo composto para a escola.  O próprio texto do Abre Alas menciona a 

esperança: 

A esperança é a última que morre... e os anjos dizem 
amém... Mais do que simplesmente exaltar devemos 
celebrar as transformações que ocorrem em nossas favelas. 
Os projetos sociais são fundamentais com suas atividades 
de luta pelo reconhecimento da favela como parte integrante 
da cidade, como um lugar onde moram cidadãos plenos de 
direitos, e que têm formas de sociabilidades que devem ser 
respeitadas. (p. 121) 

 

Figura 32: Alegoria 07: A vez do morro – o poder da transformação 

 

Fonte: G1 

 

Por fim, encerrando o desfile, após a última alegoria, a ala da bateria, que 

aguardava o desfile no segundo recuo, retornou para avenida e encerrou o 

desfile dentro do tempo estipulado pela LIESA, de 80 minutos. 
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SETOR 4: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Gostaria de abrir essa conclusão exaltando o impacto que o presente trabalho 

teve na minha representação pessoal sobre a favela, comentada na introdução 

dessa dissertação. Ao me aproximar de alguns dos autores que estudaram e 

analisaram esse fenômeno urbano, principalmente na cidade do Rio de 

Janeiro, me afastei da posição de moradora. A partir do contato com essa 

literatura, de pertencente ao grupo representado passei para o lado de 

pesquisadora, conseguindo assim enxergar com maior clareza a complexidade 

das representações que envolvem a favela. Como sabemos, não existe uma 

representação única sobre nenhum fenômeno social; existem sim algumas 

características que circulam por muitas representações, como explana Lícia 

Valladares (2005) a respeito das favelas. A favela, da minha perspectiva, 

continua sendo o local pobre, da necessidade, das faltas, do poder paralelo e 

ilegal e também da infância livre, repleta de confraternizações simples entre 

moradores aos finais de semana. Hoje, porém, consigo perceber a 

complexidade e os paradoxos subjacentes a essa representação, além de 

compreender a importância de enxergá-la como algo que não é objetivo, mas 

que, por seu caráter coletivo e por sua força social, pode provocar efeitos 

objetivos na realidade social. 

Retornando ao objeto focal de análise dessa dissertação, é importante 

considerar que escolhi analisar o trabalho de representação produzido por um 

agente que possui o tempo regulamentar de 1 hora e 20 minutos de 

apresentação, no contexto de um campeonato, para representar o tema ou 

fenômeno sobre o qual tratará: uma escola de samba do Grupo Especial do Rio 

de Janeiro. Tendo esse aspecto em mente, a favela representada pela 

G.R.E.S. São Clemente no desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial 

do Rio de Janeiro em 2014 parecia-me um “prato cheio” para ser mais um a 

compartilhar o pressuposto, ou dogma, de olhar a favela como unidade única e 

singular. Isso garantiria o uso do escasso tempo de um desfile e facilitaria a 

compreensão por parte de espectadores leigos. Contudo, é possível perceber 

que no desfile propriamente dito prevaleceu a pluralidade, já que a maioria dos 

setores (principalmente os Setores 2, 3, 4 e 5), conseguiu reforçar as 
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especificidades e idiossincrasias das favelas, indo de encontro ao terceiro 

dogma denunciado por Lícia Valladares (2005). É verdade que a evolução do 

desfile ficou confusa e até mesmo perdida na composição do primeiro e do 

sexto setor, o que provavelmente foi decorrente da forte intervenção de 

integrantes que não eram da escola e não compartilhavam a linha de 

pensamento dos dirigentes da mesma. Ainda assim, o desfile cumpriu com o 

propósito de enaltecer a positividade e alegria e levar a leveza à Marquês de 

Sapucaí. Isso gerou, porém, um desfile simples e pouco impactante. 

Ao escolherem o enredo favela para a elaboração do carnaval de 2014, os 

dirigentes da escola não tinham, de saída, a noção clara da complexidade que 

seria produzir esse desfile. Realmente, trata-se de um tema em voga, inédito 

como enredo no carnaval do Grupo Especial e interessante por ser uma das 

características e até atração turística da chamada Cidade Maravilhosa. Mas o 

desafio de representar a simplicidade e a pobreza que caracterizam a favela 

utilizando um veículo reconhecido internacionalmente pela luxuosidade e pelo 

espetáculo visual introduzia um paradoxo para os integrantes da escola e para 

a construção da favela que a São Clemente iria desfilar. E isso ficou muito 

claro, ao longo da minha pesquisa, no momento da observação de campo em 

que me deparei com a quinta alegoria do desfile: o “Churrasquinho na Laje – 

Identidade e união na favela”. A alegoria aproximava-se da representação da 

favela como lugar da pobreza, mas sem propriamente enfatizar a “falta” e a 

“precariedade”, e sim chamando atenção para as soluções no campo do lazer 

encontradas pelos moradores para viver uma vida repleta de alegria, e não 

propriamente dominada pela “carência”. Nesse ponto do desfile, o que se viu 

foi a representação da favela como lugar de sociabilidade tranquila, com 

práticas de lazer valorizadas pelos moradores e desfrutadas com alegria. 

Embora isso tenha significado que o projeto dos dirigentes da escola foi bem 

sucedido, sobretudo naquilo em que se contrapunha ao projeto pensado pela 

artista plástica Bia Lessa, essa escolha não se mostrou convergente com a 

ideia geral de que um desfile de carnaval deve ser luxuoso, colorido e “rico” 

visualmente. Nesse sentido, a pergunta que deu origem ao enredo, feita por um 

amigo ao presidente da escola tempo antes do carnaval (“Favela dá samba?”) 

e reproduzida como título desse trabalho, revela-se algo pertinente para além 
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do próprio desfile da São Clemente. A favela, representada de forma diferente 

do que prevêem os dogmas consolidados a seu respeito, pode ser um bom 

enredo para o carnaval das escolas de samba do Grupo Especial? 

Pelo que observei e como o resultado deste campeonato (posteriormente 

explanados) confirma, creio que não, ou melhor, creio que esse é um desafio 

que não foi superado pela São Clemente. Acredito que ter a possibilidade de 

ver a favela ser desfilada e ser representada, de certa forma, na avenida, como 

pertencente ao grupo de seus moradores, me trouxe uma satisfação pessoal 

que fez aumentar as minhas expectativas com relação ao desfile. Assim como 

eu, muitos cariocas, moradores das favelas, certamente se sentiram da mesma 

forma. Contudo, isso significaria retratar uma realidade da qual a riqueza e a 

luxuosidade não fazem parte, desafiando todos os profissionais envolvidos na 

preparação do desfile em termos tanto da necessidade de recursos, quando do 

questionamento de suas próprias ideias e representações em torno da favela. 

Nesse sentido afirmo que favela faz samba, mas não dá samba. Faz um belo 

enredo, mas não dá show, como é esperado, por milhões de espectadores, 

inclusive internacionais, no espetáculo do desfile das Escolas de Samba do 

Grupo Especial do Rio de Janeiro. 

Por conta dos contratempos vividos pela escola na produção desse carnaval, 

descritos no segundo capítulo deste trabalho, e pela falta de recursos 

financeiros e de tempo dele decorrentes, creio ser possível traçar um paralelo 

entre o que busquei descrever nesse trabalho e a própria construção das 

favelas. Assim como a favela se constrói e se transforma em meio às faltas a 

ela atribuídas, envolta no termo “sobrevivência”, buscando e encontrando 

soluções simples e práticas para perdurar, creio que algo semelhante 

aconteceu com o desfile da São Clemente em 2014. A escola adaptou seus 

objetivos à medida que o desfile foi preparado, propondo-se não mais a ficar 

entre os seis primeiros, mas simplesmente a perdurar e permanecer entre as 

escolas do Grupo Especial. Além disso, fez seu desfile a partir de soluções 

práticas para enfrentar a conjuntura desfavorável vivida meses antes do 

carnaval, e ao final do campeonato seus dirigentes sentiram-se satisfeitos com 

o que foi alcançado. Nesse sentido, como diz o samba-enredo da escola em 



 

85 
 

relação à favela, também o desfile da São Clemente foi caracterizado pelas 

“gangorras da vida”, tendo ao final sido vivido com alegria e de forma positiva. 

A partir dos resultados do campeonato daquele ano, portanto, afirmo que essa 

favela não deu samba, mas rendeu enredo não só para a presente dissertação, 

mas para discussões futuras sobre o assunto que espero desenvolver. A 

G.R.E.S. São Clemente obteve um somatório de pontos de 294,3 pontos, se 

posicionando na 11ª colocação, apenas uma posição acima da escola que 

desceu para o Grupo de Acesso (Império da Tijuca), conforme mostra a figura 

33. É possível também perceber que a escola ficou com quase três pontos em 

diferença da sexta colocada, lugar que esperavam minimamente ocupar no 

inicio da produção do desfile. Esse resultado foi considerado uma vitória para 

os dirigentes da escola. E, diante de todo o processo de preparação do 

carnaval de 2014, para o carnaval seguinte levaram a lição de reunir recursos 

para contratar uma carnavalesca renomada, como Rosa Magalhães, que 

representa, para os dirigentes da escola, a possibilidade de produzirem um 

desfile espetacular. 

 

Figura  33: Resultado do Desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial do 

Rio de Janeiro em 2014 

  

Fonte: LIESA 
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ANEXO A: Abre Alas São Clemente 2014 
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